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สารจากนายกสภาสถาบัน
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีหน้าที่กำ�หนดนโยบาย ทิศทาง วางระเบียบและข้อบังคับ อนุมัติ
ปริญญาบัตร แบ่งส่วนราชการ อนุมัติหลักสูตร อนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้และดูแลการบริหาร
จัดการนำ�ไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการกำ�กับติดตามการดำ�เนินงานของผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยใช้
หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อยู่ในครรลองของการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี
รายงานประจำ�ปี 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ฉบับนี้ ได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์
ผลการดำ�เนินงานของสถาบันฯ ในรอบปี และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นแนวทางการกำ�หนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปีถัดไป เพื่อให้การดำ�เนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์กำ�หนดไว้ได้
ในนามสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนสำ�คัญยิ่งต่อการดำ�เนินภารกิจและการพัฒนาด้านต่างๆ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทางที่กำ�หนด และพร้อมที่จะก้าวไปหน้าเพื่อ
นำ�พาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป

(ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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สารจากอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำ�เนินการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และช่างศิลป์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา บ่มเพาะนักเรียน นักศึกษาของสถาบัน ให้เป็น
มืออาชีพและเป็นผู้นำ�ด้านงานศิลป์ รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมองค์ความรู้ การบริการวิชาการ และการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ “สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นนำ�ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ บริหารจัดการโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลและนำ�สถาบันฯ สู่นานาชาติ”
จากการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รวบรวมข้อมูลและดำ�เนินการ
จัดทำ�รายงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการทำ�งานในปีงบประมาณ
ถัดไป เชื่อว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำ�เนินงานและการพัฒนาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ตลอดจนหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้
ตามสมควร
ในนามผู้แทนคณะผู้บริหารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้ง คณาจารย์
ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนในการดำ�เนินงานของสถาบันมาโดย
ตลอดและจะมุ่งมั่นในการดำ�เนินงานปรับปรุงและพัฒนาสถาบันให้สามารถดำ�รงปณิธาน “มุ่งมั่นศึกษา
ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม” ต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  สายทองคำ�)
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ประวัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในอดีตงานศิลปวัฒนธรรมทั้งด้านนาฏดุริยางค์ และช่างศิลป์ได้รับการอุปถัมภ์อยู่ภายใต้ พระบารมีพระ
มหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือได้รับการอนุเคราะห์จากขุนนางผู้ใหญ่ คหบดีรวมทั้งนักบวชต่อมาเมื่อมีการ
สถาปนากรมศิลปากรขึ้นเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด สร้างสรรค์ และพัฒนาศิลป
วัฒนธรรม จึงได้จัดตั้งสถานศึกษานาฏดุริยางค์ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น โรงเรียนศิลปากรแผนก นาฏดุริยางค์ โรงเรียน
สังคีตศิลป์ โรงเรียนนาฏศิลป และวิทยาลัยนาฏศิลปตามลำ�ดับ ส่วนการจัดการศึกษา ด้านช่างศิลป์ได้จัดตั้งสถาน
ศึกษาในชื่อโรงเรียนประณีตศิลป และเป็นวิทยาลัยช่างศิลป ต่อมาตามลำ�ดับ
“สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” เป็นนามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์
มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นการยกระดับการศึกษา
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อนำ�ศิลปะมาพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เดิมเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการได้รับการ
สถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541 โดยมี
บทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทยและ
สากล การดำ�เนินการในการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เริ่มตั้งแต่พุทธศักราช 2541 โดยกรมศิลปากรซึ่งได้
พยายามผลักดันในเรื่องการยกระดับการศึกษาวิชาชีพพิเศษเหล่านี้แต่ยังไม่ประสบความสำ�เร็จจนกระทั่งเมื่อวันที่
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 มีการประกาศจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่
79 หน้า 13-23 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดดำ�เนินการสอนครั้งแรก ใน 3 คณะวิชา คือ คณะศิลปวิจิตร   คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี สำ�หรับ
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง (ปนส.) จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง และผู้ที่สำ�เร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรศิลปกรรมวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) จากวิทยาลัยช่างศิลป์ทุกแห่ง
ในปีการศึกษา 2547 ได้ขยายการผลิตบัณฑิต โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ในคณะศิลปวิจิตร
และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ในคณะศิลปศึกษาและเปิดเครือข่ายห้องเรียนคณะ
ศิลปศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลป์ส่วนภูมิภาค
ปีการศึกษา 2548 ได้ขยายการผลิตบัณฑิตคณะศิลปวิจิตรในห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัย ช่างศิลป
สุพรรณบุรี
ปีการศึกษา 2550 ได้ขยายการผลิตบัณฑิตคณะศิลปนาฏดุริยางค์ในห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำ�เนินการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 32 วันที่ 9
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปลี่ยน
4

สถานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากกรมศิลปากรตามบทเฉพาะกาล มาตรา 59 ให้โอนบรรดากิจการ อำ�นาจหน้าที่
ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำ�ลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลป์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้ง 15 วิทยาลัย สังกัดกรมศิลปากร มาเป็นของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ตามพระราชบัญญัตินี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอำ�นาจหน้าที่ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ของสถาบัน
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ที่ว่า “ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำ�การสอน ทำ�การแสดง ทำ�การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ
ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำ�รุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สามารถจัดการเรียนการสอนได้
ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะ ถึงระดับอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันฯ นอกจากจะดำ�เนินการเรียน
การสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี (5 ปี) และปริญญาตรี (4 ปี) ในคณะวิชา ในเครือข่ายห้องเรียน
คณะศิลปศึกษา คณะศิลป นาฏดุริยางค์ ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้ง 12 แห่ง เครือข่าย
ห้องเรียนของคณะศิลปวิจิตรในวิทยาลัยช่างศิลป และวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีแล้ว ยังมีหน้าที่จัดการศึกษา
ระดับพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้านและระดับต่ำ�กว่าปริญญาตรีในวิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์ รวม
15 แห่งด้วย โดยมีส่วนราชการที่จัดการศึกษาในสังกัดจำ�นวน 18 แห่ง รวมทั้งสำ�นักงานอธิการบดี 1 แห่ง ตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 วันที่ 11 เมษายน
พ.ศ. 2551 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

สำ�นักงานอธิการบดี
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
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นอกจากนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดำ�เนินการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเริ่มจัดทำ�หลักสูตรระดับ
ปริญญาโทในปีเดียวกัน
ปีการศึกษา 2552 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขานาฏศิลป์ไทย และหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาดุริยางคศิลป์
ไทย ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 5 ตุลาคม 2552 และ
ได้รับคำ�รับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าเป็นหลักสูตรที่สอดคล้อง กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(2)/2249
ปีการศึกษา 2553 จึงได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขานาฏศิลป์ไทยและสาขา
ดุริยางคศิลป์ไทย

ที่ตั้ง
1. สำ�นักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ตำ�บลศาลายา
อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาโท)
โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้ 1) หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 2) หลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
2. คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 119/10 หมู่ 3 ตำ�บลศาลายา
อำ�เภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  
โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้ 1) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย 2) หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม 3) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม 4) หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาภาพพิมพ์ 5) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 6) หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน
3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 2 ถนนราชินี เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน
ดังนี้ 1) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 2) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
3) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคีตศิลป์ไทยศึกษา
4. คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 2 ถนนราชินี เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โดยมีหลักสูตรที่
เปิดสอน ดังนี้ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 2) หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 3) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทย
ศึกษา 4) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
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5. วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 119 หมู่ 3 ตำ�บลศาลายา
อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป์ (ม.1-ม.6) และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โดยมีหลักสูตร
ที่เปิดสอน ดังนี้ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 2) หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 3) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์
ไทยศึกษา
6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 1 ถนนสุริยวงศ์            
ซอย 5 ตำ�บลหายยา อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ (ม.1-ม.6) และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 3) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 4) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 130 หมู่ที่ 11
ตำ�บลท่าเรือ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ (ม.1-ม.6) และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  
โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 3) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 28 ถนนอยุธยา อ่างทอง ตำ�บลบางแก้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ (ม.1-ม.6) และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 3) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 25 ถนนมีโชคชัย                 
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ (ม.1-ม.6) และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 3) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 4) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
5) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
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10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 4 หมูท่ ่ี 5 ตำ�บลบ้านกล้วย
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป์ (ม.1-ม.6) และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน
ดังนี้ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 3) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 11 ถนนสนามบิน
ตำ�บลกาฬสินธุ์ อำ�เภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ (ม.1-ม.6) และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 3) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 4) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 121/9 ถนนรามเดโช
ตำ�บลทะเลชุบศร อำ�เภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ (ม.1-ม.6) และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 3) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
13. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 62 ตำ�บลวัดใหม่         
อำ�เภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัย
นาฏศิลป์ (ม.1-ม.6) และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน
ดังนี้ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 3) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 150 หมู่ที่ 1                
ตำ�บลควนมะพร้าว อำ�เภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ (ม.1-ม.6) และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 3) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
15. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 119 หมู่ที่ 1               
ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ตำ�บลสนามชัย อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 เปิดสอน
หลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ (ม.1-ม.6) และหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา
3) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
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16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 444 หมู่ที่ 10
ถนนมิตรภาพ ตำ�บลโคกกรวด อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษา
ระดับหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ (ม.1-ม.6) และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(ปริญญาตรี) โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ศึกษา 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา 3) หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
17. วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 60 ถนนหลวงพรต
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตรศิลปกรรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1–ปวช.3) หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.1-ปวส.2) และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้
1) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม 2) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน
18. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 16 หมู่ที่ 4              
ตำ�บลรั้วใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1–ปวช.3) หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1-ปวส.2) และหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โดยมีหลักสูตร
ที่เปิดสอน ดังนี้ 1) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
19. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 200 หมู่ที่ 2
ตำ�บลทอนหงส์ อำ�เภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1–ปวช.3) หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1-ปวส.2)

9

วิสัยทัศน์ (Vision)
“สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นนำ�ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ บริหารจัดการโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลและนำ�สถาบันฯ สู่นานาชาติ”

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูง
ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่
สังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ปณิธาน
มุ่งมั่นศึกษาส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ (Objective)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอำ�นาจหน้าที่ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึง
วิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ   ทำ�การสอนการแสดง   การวิจัย   และให้บริการทางวิชาการ   ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน
สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทะนุบำ�รุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลาก
หลายของชุมชนในท้องถิ่น

เป้าหมายสู่ความสำ�เร็จ (Goal)
บุคลากรทุกระดับมีความมุ่งมั่น และมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาองค์กร เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ ที่มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพต่อองค์กรและสังคมไทย ภายใต้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดังนี้
อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์
อัตลักษณ์ของบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มืออาชีพงานศิลป์
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อัตลักษณ์ของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับพื้นฐานและอาชีวศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มืออาชีพงานศิลป์
เอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เป็นผู้นำ�ด้านงานศิลป์

ค่านิยมหลัก (Core Values)
คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่กำ�หนดไว้ เพื่อให้
บุคลากรยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบัน และความสำ�เร็จ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ค่านิยมหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เราประสบความสำ�เร็จร่วมกัน
W  =  Wisdom

มีจิตวิญญาณแห่งภูมิปัญญา คือ มีจิตวิญญาณ การจัดการ
ความรู้ ที่เชื่อมโยงกันทุกด้านทุกมิติเข้าด้วยกัน  การคิดค้น
ลงมือปฏิบตั จิ ริง ทำ�จริง ปรับปรุงแก้ไขจนเกิด เป็นองค์ความรู้

E  =   Efficiency in Education of Arts

มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาทางด้านศิลปะคือ
มี ค วามพร้ อ มในทุ ก ด้ า นในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทาง
ด้านศิลปะและมีใจเป็นกลางในการบริหารจัดการ

A  =  Academic Excellence

ความเป็นเลิศทางวิชาการคือสร้างสรรค์และเผยแพร่งาน
ทางวิชาการ/ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมให้เป็นที่ประจักษ์

R  =  Responsibility

หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบหมายถึ ง การตระหนั ก ในสิ ท ธิ แ ละ
หน้าที่ความสำ�นึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจ
ปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะ
ยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำ�ของตนเอง

E  =  Equality by Teamwork

ความเสมอภาคในการทำ�งานโดยเน้นการทำ�งาน เป็นทีม คือ
การที่องค์กรจะพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้นั้น ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกคน และทุกคนที่รับผิดชอบ ในงานนั้นๆ มี
ความสำ�คัญเสมอกันและทำ�ให้งานขององค์กรดำ�เนินการ
บรรลุเป้าหมาย

W  =  Willful by Integrity and Moral

มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำ�งานโดยยึดความชอบธรรมอย่างเต็ม
ศักยภาพ คือ ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมโดยอุทิศเวลาและ
ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
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I  =  Improve  Ourselves

การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ คือ       การเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับตนเองด้วยวิธีการต่างๆ แบบต่อเนื่องและ
สม่ำ�เสมอ

N  = Network and Communication

การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คือ มีการติดต่อ
สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นความรู้ ค วามคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสม่ำ�เสมอ

S  =  Successful by Good Governance

ความสำ�เร็จร่วมกันโดยใช้หลักธรรมาภิบาลคือ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และความ
ก้าวหน้าร่วมกัน
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วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสี มา
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปสุ โขทัย

คณะศิลปศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานวิทยาเขต

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสิ นธุ์

วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรี ธรรมราช

สภาวิชาการ

ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ ยง

วิทยาเขต

วิทยาลัยช่างศิลปสุ พรรณบุรี

วิทยาลัยช่างศิลป

วิทยาลัยนาฏศิลปสุ พรรณบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลป

งานตรวจสอบภายใน

คณะศิลปวิจิตร

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หมายเหตุ : สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

สานักงานอธิการบดี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพและ กพร.

สภาคณาจารย์และบุคลากร

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กระทรวงวัฒนธรรม

แผนภูมิโครงสร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559
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ผอ. วิทยาลัยนาฏศิลปสุ โขทัย

ผอ. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

ผอ. วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสี มา

ผอ. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

ผอ. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสิ นธุ์

รองอธิการบดี
สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

ผอ. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรี ธรรมราช

ผอ. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

ผอ. สานักงานวิทยาเขต

คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

คณบดีคณะศิลปศึกษา

คณบดีคณะศิลปวิจิตร

คณบดีคณะศิลป
นาฏดุริยางค์

รองอธิการบดี
สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

อธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผอ. วิทยาลัยช่างศิลปสุ พรรณบุรี

ผอ. วิทยาลัยช่างศิลป

ผอ. วิทยาลัยนาฏศิลปสุ พรรณบุรี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผอ. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
ผอ. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ผู้ช่วยอธิการบดี

หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

ผอ. วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรี ธรรมราช

ผอ. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

หัวหน้ างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้ างานประกันคุณภาพและ กพร.

รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต

ประธานสภาวิชาการ

คณะกรรมการระบบควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ผอ. วิทยาลัยนาฏศิลป

รองอธิการบดี
สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

หมายเหตุ : สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

ผอ. สานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี รองอธิการบดี
สถาบันบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
พัฒนศิลป์

ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559

งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รบั การจัดสรรงบประมาณทัง้ สิน้ 1,135,632,100 บาท
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 5 แผนงาน ประกอบด้วย

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
10,000,000 บาท
ในปีง 2.
บประมาณ
พ.ศ.2559
สถาบั
น
บั
ณ
ฑิ
ต
พั
ฒ
นศิ
ล
ป์
ไ
ด้
ร
ั
บ
การจั
ด
สรรงบประมาณทั
้ง สิ ้น บาท
แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   5,000,000
1,135,632,100 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
90,054,400 บาท
5 แผนงาน ประกอบด้วย
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 10,000,000
1,026,377,700
บาท
1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
บาท
5. แผนงานการส่
งเสริมการวิจัยและพั
ฒนา
4,200,000 บาท
2. แผนงานส่
งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในการเข้
าสู่ประชาคมอาเซียน 5,000,000 บาท
3. แผนงานสนั
บสนุนการจัดการศึากยษาขั
90,054,400 บาท
โดยจำ�แนกตามประเภทรายจ่
ดัง้นีน้พื้นฐาน
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1,026,377,700 บาท
5. แผนงานการส่
งเสริมการวิจัยาและพั
งบประมาณรายจ่
ย ฒนา งบประมาณ (บาท)
ร้4,200,000
อยละ บาท
โดยจาแนกตามประเภทรายจ่
งบบุคลากร าย ดังนี้
566,109,200
49.85
งบประมาณรายจ่
า
ย
งบประมาณ
(บาท)
ร้
อ
ยละ
งบดำ�เนินงาน
34,722,500
3.06
งบบุคลากร งบลงทุน
566,109,200
49.85
365,746,000
32.20
งบดาเนินงาน
34,722,500
3.06
งบเงินอุดหนุน
124,604,400
10.98
งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น
365,746,000
32.20
44,450,000
3.91
งบเงินอุดหนุน
124,604,400
10.98
รวม
1,135,632,100
100
งบรายจ่ายอื่น
44,450,000
3.91
รวม
1,135,632,100
100

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี พ.ศ.2559 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ
าปี พ.ศ.2559 าของสถาบั
นบัณฑิตพัฒนศิลป์
(จำ�แนกตามงบรายจ่
ย)
(จาแนกตามงบรายจ่าย)
งบรายจ่ายอื่น
3.91%

งบเงินอุดหนุน
10.97%

งบบุคลากร
49.85%
งบลงทุน
32.21%

งบดาเนินงาน
3.06%
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งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ยจากเงิ
ประจาปีงบประมาณ
นอกจากนีงบประมาณรายจ่
ส้ ภาสถาบันบัณฑิตพัฒานศิ
ลป์ได้อนนุมรายได้
ตั จิ ดั สรรงบประมาณรายจ่
ายจากเงิพ.ศ.2559
นรายได้ ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำ�นวนทัง้ สิน้ 52,631,692 บาท (ห้าสิบสองล้านหกแสนสามหมืน่ หนึง่ พันหกร้อย
้ส ภาสถาบั
ณฑิตพัฒ นศิล ป์าไยดั
ด้องนีนุ้ มัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงิน รายได้ ประจาปี
เก้นอกจากนี
าสิบสองบาทถ้
วน) โดยจำน�บัแนกประเภทรายจ่
งบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวนทั้งสิ้น 52,631,692 บาท (ห้าสิบสองล้านหกแสน
สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้งบประมาณรายจ่
าสิบสองบาทถ้วาน)ย โดยจาแนกประเภทรายจ่
ายดังนี้
งบประมาณ (บาท)
ร้อยละ
งบบุคลากร
งบประมาณรายจ่าย
งบดำ�เนินงาน
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน งบลงทุน
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน
ายอื่น
งบเงินอุดหนุงบรายจ่
น
งบรายจ่ายอื่น รวม
รวม

3,579,492
งบประมาณ (บาท)
          48,306,200
3,579,492
726,000
48,306,200
20,000
726,000
20,000
52,631,69252,631,692

6.80
ร้อยละ
91.78
6.80
91.78 1.38
1.38 0.04
0.04 - 100.00
100.00

ปงบประมาณรายจ่
ายจากเงิ
นรายได้
ประจำ
ปี พ.ศ.2559ของสถาบั
ของสถาบั
สรุปสรุ
งบประมาณรายจ่
ายจากเงิ
นรายได้
ประจ
าปี �พ.ศ.2559
นบันณบัฑิณตฑิพัตฒพัฒ
นศินศิ
ลป์ลป์
(จำ�าแนกตามงบรายจ่
แนกตามงบรายจ่าาย)ย)
(จ
งบลงทุน
1.38%

งบเงินอุดหนุน
0.04%

งบบุคลากร
6.80%

งบดาเนินงาน
91.78%
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จำ�นวนบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ 2559
หน่วยงาน
สำ�นักงานอธิการบดี
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
รวม

บุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติ ชำ�นาญ ปฏิบัติ ชำ�นาญ ชำ�นาญ อำ�นวย ลูกจ้าง
งาน
งาน
การ
การ การพิเศษ การต้น ประจำ�

1

5

1

3
2
2
4
2

1
1

2
1

39
5
5
5

4

3

1

4
6
10
3
8
11
2

1
1

1
2
1
1

1
3
3
3
8

1
1

1

1

1
3
1
8

11

56

28

15

4

3

3
65

รวม

64
5
5
5
8
2
9
15
6
9
14
4
3
5
5
5
11
1
3
179

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
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18

รวม

คณะศิลปวิจิตร (ส่วนกลาง)
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ (ส่วนกลาง)
คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลาง)
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

หน่วยงาน

ปริญญาตรี ปี 2

ปริญญาตรี ปี 3

ปริญญาตรี ปี 4

ปริญญาตรี ปี 5

ปริญญาโท

11
34
6
22
33
11
43
17
16
14
7
10
377
14
11
10
11
34
4
32
12
12
5
13
3
289

14
29
22
17
12
14
42
10
19
27
14
2
350
12
16
5
8
12
10
7
12
8
6
17
12
212

28
40
32
28
46
18
74
22
31
32
27
5
639
9
25
3
16
40
9
27
17
7
7
10
2
299

20
59
9
38
73
20
70
34
23
21
17
12
676
3373
15
27
17
21
32
26
36
18
19
14
14
15
370

21
47
23
34
77
34
87
29
37
28
25
24
750

6
20
6
13
45
8
51
11
18
14
11
9
380

29
24
23
40
82
27
66
33
35
35
28
27
739

10
19
7
17
48
7
31
23
10
8
7
12
344

19
5
16
23
34
20
35
10
25
27
21
15
395

22 57 28
23 44 14
74 131 45
7 15
2 9

31 78 35
25 41 21
90 149 57
7 12 8
7

36 95 47
14 40 16
63 138 59
3 11 5

35 87 59
32 66 26
77 132 75
1 5 8

52
34
55
4
30
40
28
18
0
20
23
20
16
26
29
20
357

358
341
672
43
9
0
140
226
120
166
290
129
327
150
150
148
143
100

47 139
3512
139

6
47 133

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

42
56
33
26
12
30
30
32
24
32
46
32
569 92

7 35 6
3 17 86
77 122

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ปริญญาตรี ปี 1

จำ�นวนนักเรียน/นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ 2559

ส่วนที่

2

ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ส่วนที่

2

การดำ�เนินการตามพันธกิจ

19

20

ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 5 ด้านของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1.ผลการปฏิ
จัดการศึกษาด้บาัตนนาฏศิ
ลป์ ดุริยางคศิ
และทัศนศิลป์ ระดั
ิงานตามพั
นธกิลจป์ คี5ตศิด้ลาป์นของสถาบั
นบับพืณ้นฑิฐานวิ
ตพัชาชีฒพนศิถึงลวิชป์าชีพชั้นสูง
ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูง
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่า
ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
แก่สังคม
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่า          
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
แก่สังคม
4. อนุ3.รักเป็ษ์นพัศูนฒย์นา
สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
5. บริ4.หารจั
ธรรมาภิ
บาลและพั
ฒนาองค์
อนุรดักการตามหลั
ษ์ พัฒนา สืบกสาน
และเผยแพร่
ศิลปวั
ฒนธรรมกรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูง
1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพ
ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
ชั้นสูงที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อนําไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนําด้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อนำ�ไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ�ด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์อันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติโดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์อันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติโดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
ความชํ
านาญทางด้
านวิ
าหน้
สืบสาน
สร้างสรรค์
ศิลปวัฒอนธรรม
ความชำ
�นาญทางด้
านวิชาชี
ชาชีพพศิศิลลปวั
ปวัฒฒนธรรมเพื
นธรรมเพื่อ่อทำทํ�หน้
าทีา่อทีนุ่อรนุักษ์รักสืษ์บสาน
สร้างสรรค์
เผยแพร่เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมต่
ไป
ต่อไปรวมถึ
รวมถึ
งการประกั
คุณภาพการศึ
กษา การประเมิ
สูตรให้
บความต้งคมไทย
องการของ
งการประกั
นคุณนภาพการศึ
กษา การประเมิ
นและพันฒและพั
นาหลักฒสูนาหลั
ตรให้สกอดคล้
องกัสบอดคล้
ความต้อองกังการของสั
และก้าและก้
วไปสู่กาารแข่
นในระดั
อไป
สังคมไทย
วไปสูง่กขัารแข่
งขับนนานาประเทศต่
ในระดับนานาประเทศต่
อไป

ีพระราชทานปริ
ญญาบั
ตร นสถาบั
ฑิตลพัป์ฒประจำ
นศิล�ป์ปีกประจ
าปีก2558
ารศึกษา 2558
พิธพิีพธระราชทานปริ
ญญาบั
ตร สถาบั
บัณฑินตบัพัณ
ฒนศิ
ารศึกษา
วันทีวั่ 31
งหาคม
2559 ณ
โรงละครแห่
งชาติ งชาติ
นทีสิ่ 31
สิงหาคม
2559
ณ โรงละครแห่
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1.1 การผลิตผู้สำ�เร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีจำ�นวนนักเรียน - นักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 2,698 คน
นักเรียน-นักศึกษาที่สำ�เร็จ
ปีการศึกษา 2558

ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

1,937
859
1,078

ระดับอาชีวศึกษา
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

151
128
23
610
580
30

ระดับอุดมศึกษา
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท

2,698

รวม
1.2 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนใน 3 ระดับ โดยแต่ละ
ระดับมีการพัฒนาหลักสูตรดังนี้
1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ
(1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน 8 สาขาวิชา คือ สาขานาฏศิลป์โขน สาขานาฏศิลป์ละคร สาขา
เครื่องสายไทย สาขาปี่พาทย์ สาขาคีตศิลป์ไทย สาขาดนตรีสากล สาขาคีตศิลป์สากล และสาขานาฏศิลป์สากล
2. ระดับอาชีวศึกษา เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ
(1) ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)
(2) ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)
โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปะไทย สาขาวิชาจิตรกรรม สาขา
วิชาประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย สาขาวิชา
เครื่องเคลือบดินเผา และสาขาวิชาช่างสิปปหมู่
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3. ระดับอุดมศึกษา เปิดสอนใน 2 ระดับ คือ
(1) ระดับปริญญาตรี จำ�นวน  14 หลักสูตร ใน 3 คณะ คือ
- คณะศิลปวิจิตร มี 6 หลักสูตร คือ ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาศิลปไทย ศิลปบัณฑิตสาขาวิชา
จิตรกรรม ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาประติมากรรม ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาภาพพิมพ์ ศิลปบัณฑิตสาขาวิชา เครื่องเคลือบ
ดินเผา และศิลปบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน
- คณะศิลปนาฏดุริยางค์ มี 4 หลักสูตร คือ ศิลปบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีไทย ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาคีตศิลป์ไทย และศิลปบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะดนตรีและ การแสดงพืน้ บ้าน
- คณะศิลปศึกษา มี 4 หลักสูตร คือ ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา                        
และศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  
(2) ระดับปริญญาโท จำ�นวน 2 หลักสูตร ในโครงการบัณฑิตศึกษา คือ ศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย และศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการดำ�เนินการ คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กำ�หนดให้มีอาจารย์ประจำ�หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของทุกระดับ เพื่อทำ�หน้าที่ในการบริหารหลักสูตร ตลอด
เวลาที่จัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.4 การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เห็นความสำ�คัญในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมดังนี้
		
1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คำ�ปรึกษา
- จัดทำ�ฐานข้อมูลนักศึกษาประกอบด้วยข้อมูลครอบครัวข้อมูลส่วนตัวข้อมูลด้าน
การเรียนเรียนและข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นของอาจารย์ท่ีปรึกษาในกรณีที่
นักเรียน นักศึกษามีปัญหา
- จัดบริการให้คำ�ปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการด้านการ
ศึกษาต่อ ด้านอาชีพ/การงาน ด้านส่วนตัว สังคมบุคลิกภาพ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวและ
ให้คำ�ปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งสถาบันฯ คณะและหน่วยงานในสังกัด
   - มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา และมีการจัดทำ�คู่มือ อาจารย์
ที่ปรึกษา คู่มือนักเรียน คู่มือนักศึกษา และแบบบันทึกการให้คำ�ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้ครู อาจารย์ใช้ในการ
ให้คำ�ปรึกษา
    
- มีการแต่งตั้ง ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำ�ปรึกษาทั้งด้านวิชาการและช่องทางติดต่อครู/
อาจารย์ทางโทรศัพท์ E- mail และ Facebook เผยแพร่แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบันทึกผลการให้คำ�ปรึกษา
ในแบบบันทึกการให้คำ�ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
- จัดปฐมนิเทศ นักเรียน/นักศึกษาใหม่ ด้านการเรียนการใช้ชีวิตอยู่ในสถานศึกษาและใน
สถาบันฯ โดยมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้แนะแนว
     - จัดห้องพยาบาลเพื่อให้บริการเบื้องต้นแก่ นักเรียน นักศึกษาและมีการส่ง นักเรียน นักศึกษาไป
ยังโรงพยาบาลในกรณีที่มีปัญหาป่วยรุนแรง
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สถาบันฯ โดยมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้แนะแนว
- จัดห้ องพยาบาลเพื่ อให้ บริการเบื้ องต้ นแก่ นัก เรี ยน นักศึก ษาและมีก ารส่ ง นักเรียน
นักศึกษาไปยังโรงพยาบาลในกรณี ที่มีปัญหาป่วยรุนแรง
		
2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น
2) -การบริ
ข่าวสารที
ประโยชน์
ต่อนัสถาบั
กศึกนษาและศิ
ษย์เก่า เช่น�หรับประการข้อมูล
จัดทำก�ข้ารด้
อมูาลนข้อิเอล็มูกลทรอนิ
กส์ เว็่เป็บนบอร์
ด เว็บไซต์
ฯ  Facebook  สำ
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
นักศึกกส์ษาโดยมี
พันนธ์ฯเพื่อFacebook
ให้นักศึกษาทราบข่
วสาร ข้อมูลอันเป็น
- จัดทําข้กอับมูนัลกอิเรีเล็ยกนทรอนิ
เว็บบอร์กดารประชาสั
เว็บไซต์สมถาบั
สําหรับาประการข้
ก่นักเรียนกนัับกนัศึกกเรีษา
มูลทะเบีการประชาสั
ยน กิจกรรมนั
กองทุนาเงิวสาร
นให้กขู้้ยอืมมูเพื
ข่าประโยชน์
วสารที่เป็นแประโยชน์
ยน เช่นักนศึกข้อษาโดยมี
มพันกธ์เรีเพืย่อนให้นันกักศึศึกกษา
ษาทราบข่
ลอั่อนการศึ
เป็น กษา
การรับสมั
่นๆกเรียน นักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประโยชน์
แก่คนรงาน
ักเรียนข่านัวสารวิ
กศึกษาชาการ
เช่น ข้ข่อามูวสาร
ลทะเบีสุขยภาพและอื
น กิจกรรมนั
การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการ ข่าวสาร สุขภาพและอื่นๆ

- มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การดําเนินงานของหน่วยงานและข่าวสารที่เป็น
- มีช่อมงทางเผยแพร่
ประชาสั
พันธ์ข้อมูมลพันธ์การดำ
�เนิป้นางานของหน่
วยงานและข่
ประโยชน์ทางบอร์ดประชาสั
พันธ์ ป้ายประกาศ
ป้ามยประชาสั
ดิจิตอล
ยไวนิล และเสี
ยงตามสายาวสารที่เป็น
ประโยชน์ทางบอร์ด-ประชาสั
ยประชาสั
นธ์ดิจิตเพื
อล่อให้
ป้าขยไวนิ
จัดทําคูม่มพัือนนัธ์กเรีป้ยายประกาศ
น คู่มือนักศึป้กาษาระดั
บปริมญพัญาตรี
้อมูลลด้าและเสี
นหลักยสูงตามสาย
ตร การจัดการ
จั
ด
ทำ
�
คู
ม
่
อ
ื
นั
ก
เรี
ย
น
คู
ม
่
อ
ื
นั
ก
ศึ
ก
ษาระดั
บ
ปริ
ญ
ญาตรี
เพื
อ
่
ให้
ข
อ
้
มู
ล
ด้
า
นหลั
ก
สู
ต
ร การจั
เรียน การสอน ระเบียบข้อบังคับ ปฏิทินการศึกษา บริการ สวัสดิการต่างๆ ของสถานศึกษา และสถาบั
นฯ ดการเรียน
การสอน ระเบียบข้อบังคับ ปฏิทินการศึกษา บริการ สวัสดิการต่างๆ   ของสถานศึกษา และสถาบันฯ
- มี ก ารจั ด ทํา คู่ มื อ กิ จ กรรมนั ก เรี ย น คู่ มื อ กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
- มีการจัดทำ�คู่มือกิจกรรมนักเรียน คู่มือกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เช่น การจัดตั้งชมรม การทําโครงการเป็นต้น
จัดกิจกรรม เช่น การจัดตั้งชมรม  การทำ�โครงการเป็นต้น
     
- จัดให้มีการดำ�เนินงานชมรม สโมสรนักศึกษา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมในสังกัด
สโมสรนักศึกษาเพื่อให้การดำ�เนินงานของชมรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
- จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการประสานการดำ�เนินงานด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
		
3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยในระดับอุดมศึกษา ทางสถาบันฯ ได้จัดรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตรศิลปบัณฑิต (4 ปี) และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไว้ในหลักสูตร
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) ดังนี้
- คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ใช้เวลาฝึก 2 เดือน
- คณะศิลปวิจิตร ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใช้เวลาฝึก 1 เดือนครึ่ง
- คณะศิลปศึกษา จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
การสอนเป็นครูผู้ช่วยสอน และส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ไปฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เป็นเวลา 1 ปี
- จัดสายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตร  และรายวิชาการปฏิบัติการ     
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- กิจกรรมวิชาการหรือกิจกรรมทางสังคมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยจัดงานโครงการนิทรรศการทางด้านทัศนศิลป์
- โครงการแสดงผลงานนักเรียน ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา
-   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2556 โดยเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ อีกทั้งเชิญศิษย์เก่ามาอภิปรายให้ข้อคิด เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพ
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางสังคมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
		
4) การจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรมแก่สังคมภายนอก โดยสถาบันฯ ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา ดังนี้
		
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำ�หนดโดยสถาบัน
    
1. โครงการปัจฉิมนิเทศ : กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักศึกษา ปีการศึกษา 2558     
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
3. โครงการแนะแนวทักษะอาชีพศิษย์เก่า
                     4. โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

โครงการปฐมนิ
เทศนั
ศึกษาใหม่
ปีกการศึ
กษา 2559
โครงการปฐมนิ
เทศนั
กศึกกษาใหม่
ปีการศึ
ษา 2559
พฤษภาคม
2559
ณ
าา สถาบั
24พฤษภาคม
พฤษภาคม
2559
ณ โรงละครวั
โรงละครวั
หน้
สถาบั
ณฒฑิฑินศิตตพัพัลป์ฒ
ฒนศิ
นศิลลป์ป์
วันวัวัทีนน่ ทีที24่่ 24
2559
ณ โรงละครวั
งหน้างงหน้
สถาบั
นบัณฑินนตบับัพัณ

โครงการแนะแนวทั
กษะอาชี
พศิษย์พ
โครงการแนะแนวทั
กกษะอาชี
โครงการแนะแนวทั
ษะอาชี
พเศิศิก่าษษย์ย์เเก่ก่าา
วันวัทีน่ 28
พฤษภาคม
25592559
ณ สถาบั
นบัณนฑิบัตณ
พัฒฑินศิ
ที่ 28
พฤษภาคม
ณ สถาบั
ตพัลฒป์นศิลป์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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โครงการแนะแนวทักษะอาชีพศิษย์เก่า
วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า
วันทีง่ เสริ
1 สิมงสุหาคม
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่
ขภาพ 2559 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า
โครงการสั
มมนาเชิ
ัตสุิกขารการแสริ
2. กิจ2.กรรมกี
ฬาหรืฬอาหรื
การส่
งเสริงงมปฏิ
สุขบมภาพ
		
กิ1.จกรรมกี
อการส่
เสริ
ภาพ มสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
โครงการศิมมลมนาเชิ
ปะ วัฒงงปฏิ
นธรรม
พัารการแสริ
ฒนศิลป์มสร้
อาต้งพั
นยาเสพติ
ชีววิตวิตนัิตสดใส
โครงการสั
มนาเชิ
ปฏิบบัตัติกิการการแสริ
มต่สร้
าางพั
นาทั
กดษะชี
กษาในศตวรรษที
		
1.1.2. โครงการสั
ฒฒนาทั
กษะชี
กนัศึกกศึษาในศตวรรษที
่ 21่ 21
    
2.2. โครงการศิ
โครงการศิลลปะ
ปะวัวัฒฒนธรรม
นธรรมพัพัฒฒนศินศิลลป์ป์ต่ต่ออต้ต้านยาเสพติ
านยาเสพติด ดชีวชีิตวสดใส
ิตสดใส

โครงการสัมมมนาเชิ
มนาเชิงปฏิ
งปฏิบบัติกัตารการเสริ
ิการการเสริ
มสร้
างพั
ฒนาทั
กษะชี
ศึกษาในศตวรรษที
โครงการสั
มสร้
างพั
ฒนาทั
กษะชี
วิตวนัิตกนัศึกกษาในศตวรรษที
่ 21 ่ 21
ระหว่
งวันนทีมที่ มนาเชิ
่ 3-5กุกุมงมภาพั
ภาพั
2559ณณวิมทวิสร้
ทยาลั
ยฒนาฏศิ
จังดหวั
ดนครปฐม
โครงการสั
ปฏิ
บนัตนธ์ิกธ์2559
ารการเสริ
างพั
นาทัลปกลษะชี
วาบลศาลายา
ิตนักศึกษาในศตวรรษที
่ 21
ระหว่
าางวั
3-5
ยาลั
ยนาฏศิ
ตำป�ตบลศาลายา
จังหวั
นครปฐม
ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ตาบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

โครงการศิลปะ วัฒนธรรม พัฒนศิลป์ ต่อต้านยาเสพติด ชีวิตสดใส
วันที่ 2 สิงหาคม
2559ลปะ
ณ วัดฒมหาสวั
บลศาลายา
ดนครปฐม
โครงการศิ
นธรรมสดิพั์นฒาคพุ
นศิลฒป์าราม
ต่อต้ตำา�นยาเสพติ
ด ชีจัวงิตหวัสดใส
ลปะณวัฒวัดนธรรม
ลป์ฒต่าราม
อต้านยาเสพติ
ด ชีวิตจัสดใส
วันที่ 2 สิงโครงการศิ
หาคม 2559
มหาสวัพัสฒดิ์นนศิาคพุ
ตาบลศาลายา
งหวัดนครปฐม
26
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ตาบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

3. กิ3.จกรรมบ
าเพ็ญ
หรืหอรัรือกรัษาสิ
่งแวดล้
		
กิจกรรมบำ
�เพ็ประโยชน์
ญประโยชน์
กษาสิ
่งแวดล้อมอม
โครงการสัมมนาเชิ
มมนาเชิ
งปฏิ
ิการจิ
ตอาสาพั
ฒนาชุ
		
1.1.โครงการสั
งปฏิ
บัตบิกัตารจิ
ตอาสาพั
ฒนาชุ
มชนมชน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม
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4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
มสร้าณงคุธรรม
ณธรรมและจริ
ยธรรม
		4. กิจกรรมเสริ
1. โครงการคุ
จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุ
ณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการคุอณกตั
ธรรม
จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุ
    
2.1. โครงการเลื
้งคณะกรรมการบริ
หารสโมสรนักศึกษาณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
1. โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
โครงการเลื
้ง้งคณะกรรมการบริ
โครงการเลื
อกตั
กตัอาคารคณะศิ
คณะกรรมการบริ
ารสโมสรนั
กศึศึกกษา
ษานบัณฑิตพัฒนศิลป์
วันที่ 26 สิงหาคม
2559อณ
ลปศึหกหารสโมสรนั
ษา
ชั้น 1 กสถาบั
วัวันนทีที่ ่26
26สิสิงงหาคม
หาคม2559
2559ณณอาคารคณะศิ
อาคารคณะศิลลปศึ
ปศึกกษา
ษาชัชั้น้น11สถาบั
สถาบันนบับัณณฑิฑิตตพัพัฒฒนศินศิลลป์ป์
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2. โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
และคีตศิลป์
3. โครงการเฉลิ
มพระเกีฒยรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “12 สิงหา
5. กิจกรรมส่
งเสริมศิลปะและวั
นธรรม
		
5. 1.
กิจพระบรมราชิ
กรรมส่งเสริมมนศิพระเกี
ปะและวั
ีนลาถ”
โครงการเฉลิ
ยรติฒพนธรรม
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “5 ธันวามหาราช”
		

    

โครงการเฉลิกอบรมเพื
มพระเกีย่อรติ
ระบาทสมเด็
จพระเจ้
อยูฒ่หัวนธรรมด้
ฯ “5 ธันาวามหาราช”     
2.1. โครงการฝึ
ส่งพเสริ
มทักษะความรู
้ศิลาปวั
นนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
2. โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ
และคีตศิลป์
คีตศิลป์
3.3. โครงการเฉลิ
พระเกียรติ
ยรติ
สมเด็
จพระนางเจ้
าพระบรมราชิ
าถ “12
งหา
โครงการเฉลิมมพระเกี
สมเด็
จพระนางเจ้
าพระบรมราชิ
นนี าถนีน“12
สิงหาสิพระบรมราชิ
นนี าถ”
พระบรมราชินีนาถ”

กิจกรรมสวดสดุดีทานองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ธันวามหาราช”
วันที่ ญ5ญญะเฉลิ
ธัญะเฉลิ
นวาคม
2558ยรติยณรติพบริ
เวณมณฑลพิ
ีท้อางสนามหลวง
กรรมสวดสดุ
ดดีทีทำ�านองสรภั
นองสรภั
มพระเกี
ระบาทสมเด็
จพระเจ้
อยูา่หอยู
ัวฯ่หัวฯ
กิกิจจ“5
กรรมสวดสดุ
มพระเกี
พระบาทสมเด็
จธพระเจ้
“5 ประพั
ธัธันนวามหาราช”
เภวณมณฑลพิ
“5
วามหาราช”
ที่ 5่ 5ธันธันางประคอง
นวาคม
วาคม2558
2558ณชลานุ
ณบริบริ
เวณมณฑลพิ
ีทฑิ้อตงสนามหลวง
นธ์และฝึกวัซ้วันอนทีมโดย
าพ
สถาบันธบัีท้อณธงสนามหลวง
พัฒนศิลป์
ประพันธ์และฝึกซ้อมโดย นางประคอง ชลานุภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประพันธ์และฝึกซ้อมโดย นางประคอง ชลานุภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “5 ธันวามหาราช”
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “5 ธันวามหาราช”

พระเกีาพระอุ
ยรติพโบสถบวรสถานสุ
ระบาทสมเด็จพระเจ้
่หัวฯ “5 นธับันณวามหาราช”
วันที่ 5 ธันวาคมโครงการเฉลิ
2558 ณ บริเมวณหน้
ทธาวาสาอยู
ภายในสถาบั
ฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
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โครงการฝึ
นธรรมด้าานนาฏศิ
นนาฏศิลลป์ป์ดุดุรริยิยางคศิ
างคศิลป์ลป์และคี
และคี
โครงการฝึกอบรมเพื
กอบรมเพื่อ่อส่ส่งงเสริ
เสริมมทัทักกษะความรู
ษะความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้
ตศิตลศิป์ลป์
โครงการฝึ
งงระหว่
เสริ
ทัทังวักกนนษะความรู
ปวั
าานนาฏศิ
ลลป์ป์ ดุดุรริยิยางคศิ
20 - 22้ศ้ศิลิลและ
- 29
ทีที่ ่ 20
29 เมษายน
เมษายน
2559
โครงการฝึกกอบรมเพื
อบรมเพื่่ออส่ส่ระหว่
เสริามมางวั
ษะความรู
ปวัฒ
ฒ25นธรรมด้
นธรรมด้
นนาฏศิ2559
างคศิลลป์ป์ และคี
และคีตตศิศิลลป์ป์
นาฏศิ
�และ
บลศาลายา
หวั
ระหว่
าายาลั
งวั
ทีที่่ 20
25
2559
ณณ
วิวิททยาลั
หวัดดนครปฐม
นครปฐม
ระหว่
งวัยนนยนาฏศิ
20ล--ป22
22ตตำาบลศาลายา
และ
25 -- 29
29จัจังงเมษายน
เมษายน
2559
ณ
ณ วิวิททยาลั
ยาลัยยนาฏศิ
นาฏศิลลปป ตตาบลศาลายา
าบลศาลายา จัจังงหวั
หวัดดนครปฐม
นครปฐม

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
มพระเกี
ยรติ
สมเด็าจพระอุ
พระนางเจ้
าพระบรมราชิ
นีนาถ
“12 สิงหาพระบรมราชิ
วันทีโครงการเฉลิ
่ โครงการเฉลิ
11 สิงหาคม ม2559
ณ ยบริ
เวณหน้
โบสถบวรสถานสุ
ทธาวาส
ภายในสถาบั
นงบัหาพระบรมราชิ
ณฑิตพัฒนศินลีนป์าถ”
(วัีนงาถ”
หน้า)
พระเกี
รติ
ส
มเด็
จ
พระนางเจ้
า
พระบรมราชิ
น
น
ี
าถ
“12
สิ
น
โครงการเฉลิวัมนพระเกี
ย
รติ
ส
มเด็
จ
พระนางเจ้
า
พระบรมราชิ
น
น
ี
าถ
“12
สิ
ง
หาพระบรมราชิ
น
น
ี
าถ”
ที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส
วัวันนทีที่่ 11
สิ
ง
หาคม
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กิจกรรมสวดสดุดีทำ�นองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “12 สิงหาพระบรม
กิจกรรมสวดสดุ
มพระเกี
มเด็
จพระนางเจ้ธีทาพระบรมราชิ
ราชิดนีทีนานองสรภั
าถ” วันที่ ญ12ญะเฉลิ
สิงหาคม
2559ยรติ
ณ สบริ
เวณมณฑลพิ
้องสนามหลวงนีนาถ “12 สิงหา
กิจกรรมสวดสดุ
ดีทานองสรภั
ยรติ2559
สมเด็จณ
พระนางเจ้
าพระบรมราชิ
นีนาถ “12 สิงหา
พระบรมราชิ
นีนาถ”ญญะเฉลิ
วันที่ 12มพระเกี
สิงหาคม
บริเวณมณฑลพิ
ธีท้องสนามหลวง
พระบรมราชินีนาถ” วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
2. สร้างงานวิจัยกิกิจงานสร้
นวัต่ดกรรม
ป็นองค์ความรู
้านศิลปวั
นธรรม
อย่พ.ศ.
างมีพ.ศ.
ค2559
ุณค่2559
าแก่สังคม
ทธศาสตร์
ปีงฒปีบประมาณ
จกรรม
กรรมา/งสรรค์
/โครงการที
โครงการที
่ดำ�เนิ
าเนินการตามแผนยุ
นที่เการตามแผนยุ
ท้ดธศาสตร์
งบประมาณ
กิจกรรม
่ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ค่าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ระยะเวลา
กลยุ/ ทโครงการที
ธ์ / โครงการ
ผลการ
กลยุทธ์ / โครงการ
เป้ค่าาหมาย ผลการ
ดาเนินงาน ระยะเวลา
เป้าหมาย
นงาน จัย งานสร้างสรรค์ งาน
กลยุทธ์ 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจั
ดทําและนํดาเนิ
าเสนองานวิ
กลยุ
ธ์ 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทําและนําเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ งาน
นวัตทกรรม
นวั
กรรม มมนาเชิงปฏิบัติการนําเสนอความก้าวหน้า 27 คน
1. ตโครงการสั
27 เรื่อง 15 – 18 กุมภาพันธ์
1.งานวิ
โครงการสั
ม
มนาเชิ
ง
ปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ก
ารนํ
า
เสนอความก้
า
วหน้
า
27
คน
27
เรื่อง 15 –2559
18 กุมภาพันธ์
จั ย และงานสร้ างสรรค์ สถาบั น บั ณฑิ ตพั ฒ นศิล ป์
งานวิจั ย และงานสร้ างสรรค์ สถาบั น บั ณฑิ ตพั ฒ นศิล ป์
2559
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. โครงการสั มมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ 60 คน
60 คน 23 – 24 มิถุนายน
2. โครงการสั มมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ 60 คน
60 คน 23 – 24 มิถุนายน
โครงการวิจจัยัยเพืเพื่อ่อให้ให้ได้ได้รรับับทุทุนน
โครงการวิ
25592559
มนาเชิงงปฏิ
ปฏิบบัตัติกิการนํ
ารนําเสนอหั
าเสนอหัวข้วอข้โครงการวิ
อโครงการวิ
ัยและ 100100คนคน 104104
กันยายน
3.3. สัสัมมมนาเชิ
จัยจและ
คน คน 12 –1216– กั16นยายน
งานสร้าางสรรค์
งสรรค์
งานสร้
25592559
สนับบสนุ
สนุนนทุทุนนการวิ
การวิจจัยัยและงานสร้
และงานสร้างสรรค์
างสรรค์
ตุลาคม
4.4. สนั
2727
เรื่อเรืง ่อง 27 27
เรื่อเรื
ง ่อง ตุลาคม
25582558
– –
กันยายน
กันยายน
25592559
กลยุททธ์ธ์ 2.2. ส่ส่งงเสริ
เสริมมและสนั
และสนับบสนุสนุนนให้ให้คณะผู
คณะผู้วิจ้วัยิจได้ัยได้
ํางานวิ
ัย งานสร้
างสรรค์
งานนวั
ตกรรม
ไปเผยแพร่
ในเวที
กลยุ
นํานงานวิ
จัยจงานสร้
างสรรค์
งานนวั
ตกรรม
ไปเผยแพร่
ในเวที
ระดับบชาติ
ชาติหหรืรืออนานาชาติ
นานาชาติ
ระดั
1. สนั
สนับบสนุ
สนุนนผูผู้น้นําําเสนอผลงานวิ
เสนอผลงานวิจัยจระดั
ัยระดับนานาชาติ
บนานาชาติ“SIBR“SIBR- 4 คน
4 คน 4 เรื4่อเรืง ่อง 6 – 611– กรกฎาคม
11 กรกฎาคม
RDINRRU 2016
2016Osaka
OsakaInternational
InternationalConference”
Conference”
RDINRRU
25592559
เมือองโอซาก้
งโอซาก้าาประเทศญี
ประเทศญี่ป่ปุนุ่น
ณ เมื
2. จัจัดดทํทําาวารสารพั
วารสารพัฒกลยุ
ฒนศิ
นศิทลลปวิ
ชาการ
าการปีทปีี่ท1ี่ 1ฉบัฉบั
500
สิงระยะเวลา
หาคม
บทีบ่ ที1่ 1
500500
เล่มเล่ม สิงหาคม
25592559
ธ์ปวิ
/ชโครงการ
ค่าเล่มเล่ม 500
ผลการ
กรกฎาคม
เป้าหมาย ดาเนินงาน
กรกฎาคม ––ธัธันนวาคม
วาคม2559
2559
กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุนจากภายนอกเพื่อจัดทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม
1. โครงการสั มมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ 60 คน
60 คน 23 – 24 มิถุนายน
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน
2559
กลยุทธ์ 4. จัดประชุมเพื่อนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
31กษาหรือชุมชน
กลยุทธ์ 5. นําผลงานสร้างสรรค์ไปถ่ายทอดให้กับสถานศึ
1. นางสาวสุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ คณะศิลปวิจิตร งานวิจัย 3 ชุมชน 3 ชุมชน ตุลาคม 2559

กลยุ
/ โครงการ
กลยุ
ทธ์ทธ์/ โครงการ

ผลการ
ระยะเวลา
ค่าค่า
ผลการ
ระยะเวลา
าหมาย ดาเนิ
ดาเนิ
นงาน
เป้เป้
าหมาย
นงาน
กลยุ
ธ์ 3.ส่งส่เสริ
งเสริ
มการจั
ดหาแหล่
นจากภายนอกเพื
างานวิ
งานสร้
างสรรค์งานนวั
งานนวั
ตกรรม
กลยุ
ทธ์ท3.
มการจั
ดหาแหล่
งทุงนทุจากภายนอกเพื
่อจั่อดจัทํดาทํงานวิ
จัยจัยงานสร้
างสรรค์
ตกรรม
โครงการสั
มมนาเชิ
ปฏิ
ิการการเขี
ยนข้
อเสนอ 60ค่60าคนคน ผลการ
–2424มิถมิุนถายน
ุนายน
กลยุ
ทธ์งปฏิ
/งโครงการ
1. 1. โครงการสั
มมนาเชิ
บัตบิกัตารการเขี
ยนข้
อเสนอ
6060คนคน 2323– ระยะเวลา
โครงการวิ
2559
เป้าหมาย ดาเนินงาน 2559
โครงการวิ
จัยจเพืัยเพื
่อให้่อให้
ได้ไรด้ับรทุับนทุน
กลยุ
ธ์ 4.จัส่ดงจัเสริ
ดประชุ
่อานํเสนอผลงานสร้
าเสนอผลงานสร้
างสรรค์ในระดั
บชาติหรื
อนานาชาติ
3.
มการจั
งทุนจากภายนอกเพื
่อในระดั
จัดทํบาชาติ
งานวิ
จัยหรื
างสรรค์ งานนวัตกรรม
กลยุ
ทธ์ท4.
ประชุ
มเพืมเพื
่อดนํหาแหล่
างสรรค์
องานสร้
นานาชาติ
ธ์ 5.นํานํผลงานสร้
าผลงานสร้
งสรรค์
ายทอดให้
ับอสถานศึ
กษาหรื
มชน 60 คน 23 – 24 มิถุนายน
1. กลยุ
มมนาเชิ
งาปฏิ
บไัตปถ่ไิกปถ่
ารการเขี
ยกนข้
เสนอกษาหรื
60อชุอคน
กลยุ
ทโครงการสั
ธ์ท5.
างสรรค์
ายทอดให้
ับกสถานศึ
มชุชน
โครงการวิ
จัยทเพืธาสิ
ให้นไียนด้์ ียรสุับ์ วทุสุุฒวนโฑ
1.นางสาวสุ
นางสาวสุ
ท่อธาสิ
ุฒโฑคณะศิ
คณะศิ
ลปวิ
ร งานวิ
มชน 3 3ชุมชุชน
มชน ตุ2559
ลาคม2559
2559
1.
ลปวิ
จิตจริตงานวิ
จัยจัย 3 3ชุมชุชน
ลตุาคม
งธ์ โครงการวิ
จกรรมศิ
ลปะที
ดจากแรงบั
นดาลใจ
กลยุ
4. จัดประชุ
่อนําเสนอผลงานสร้
างสรรค์
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
เรื
่อเรืง่อทโครงการวิ
จัยจกิัยมจกิเพื
กรรมศิ
ลปะที
่เกิ่เดกิจากแรงบั
นดาลใจ
จากศิ
นแบบได้ได้
่ายทอดสู
ชน3 3แห่แห่
อชุมชุชน
มชน
จากศิ
ถ่าาถยทอดสู
ุม่ชชน
งกคืงับอคืสถานศึ
กลยุ
ทลธ์ปิล5.นปิต้นนํนต้าแบบ
ผลงานสร้
งสรรค์
ไ่ชปถ่
าุมยทอดให้
กษาหรือชุมชน
กพระท20ธาสิ
20มูลนมูนิียลธ์ นิิแสุธสงสว่
าและมู
ง และมู
ีชิตีวอิิตสอิจระสัยระ 3 ชุมชน 3 ชุมชน ตุลาคม 2559
ซอยชั
กพระ
นิลธนิจิวธิตถิวรีชิถีวงานวิ
1. ซอยชั
นางสาวสุ
วิแุฒสงสว่
โฑางคณะศิ
ลลปวิ
และเผยแพร่
ลปะที
ในการแสดงงานวิ
คนพิ
ารการและเผยแพร่
ข้อขมู้อลมูในการแสดงงานวิ
จัยจนทีัยดาลใจ
่จทีัด่จในัดใน
เรื
่อคนพิ
ง กโครงการวิ
จัยกิจกรรมศิ
่เกิดจากแรงบั
หอศิ
า ได้ถ่ายทอดสู่ชุมชน 3 แห่ง คือ ชุมชน
หอศิ
ลลป์ลปิวป์นังวหน้
าแบบ
จากศิ
ต้ังนหน้
2.ดร.สุ
ดร.สุ
งิวิถระบํ
ศระวลี
ุนายน2559
2559
2.
ขสัขนสั20
ตินติแวงวรรณ
จัยจัยเรืล่อเรืนิง่อธระบํ
ลาลา 3 3แห่แห่
ง ง 3 3แห่แห่
ง ง มิถมิุนถายน
ซอยชั
กพระ
มูลแวงวรรณ
นิธิแสงสว่งานวิ
างานวิ
ง และมู
ีชาีวอัิตาศอิอัสวลี
นาฏดนตรี
ายทอดให้
ิทในการแสดงงานวิ
ยาลั
ยนาฏศิ
ลปกาฬสิ
เมษายน2559
2559
นาฏดนตรี
ถ่าถ่ยทอดให้
ยนาฏศิ
ลปกาฬสิ
เมษายน
คนพิ
การ และเผยแพร่
ข้อวิทมูวลยาลั
จัยนทีธ์่จนัดธ์และ
ในและ
ทลยาลั
ยหน้
นาฏศิ
ล ปจั
น ทบุ
ี และนํ
า เสนอในการประชุ
วิหอศิ
ทวิยาลั
น ทบุ
รี รและนํ
า เสนอในการประชุ
มม
ป์ยวังนาฏศิ
า ล ปจั
ช าการระดั
บ ชาติศิ ลศิปกรรม
ลงานวิ
ปกรรม
วิ2.ชวิดร.สุ
าการระดั
ชาติ
นธรรมและการ
ขสันติบ แวงวรรณ
จัยวัเรืฒวั่อฒ
งนธรรมและการ
ระบําอัศวลีลา 3 แห่ง
3 แห่ง มิถุนายน 2559
ออกแบบประเด็
ัญาท้
ญญาท้
องถิ
องถิ
ออกแบบ
น :ภูน :ภู
มิปวมิทั ญิปยาลั
องถิ
่นท้ล่นปกาฬสิ
อท้งถิ
่นสู่น่อนสูาเซี
ยนยน
นาฏดนตรี
ถ่ประเด็
ายทอดให้
ยนาฏศิ
ธ์่อาเซี
และ
เมษายน 2559
มหาวิ
ทปจั
ยาลั
ยทบุ
ขอนแก่
ครั
้งยาลั
ที้ง่ ที2ย่ 2มหาวิ
ทลยาลั
ยนขอนแก่
น น า เสนอในการประชุ ม
วิทครั
นาฏศิ
รี และนํ
ดร.ดิ
ทรงกั
ยาณวั
การ 1 1แห่แห่
มภาพั
ธ์ 2559
3.
ดร.ดิ
เ รกเ รกบทรงกั
ลศิยาณวั
ต รต รงานวิ
จั ยจั ยเรืเรื
่ อ ง่ อ งการ
ง ง 1 1แห่แห่
ง ง 2929กุมกุภาพั
นธ์น2559
วิ ช3.าการระดั
ชาติ
ล ปกรรม
วั ฒงานวิ
นธรรมและการ
ผสมผสานทางวั
ฒ
นธรรมสมั
ยทวารวดี
:อกรณี
ผสมผสานทางวั
ฒนธรรมสมั
ยทวารวดี
ออกแบบ
ประเด็
น :ภู
มิปั ญญาท้
องถิ่น:ท้กรณี
งถิศ่นึกสูศษา
่ึกอษา
าเซียน
างสรรค์
ิลปะการแสดงระบํ
าลวะปุ
จากกระบวนการสร้
งสรรค์
ศนิลศปะการแสดงระบํ
าลวะปุ
ครัจากกระบวนการสร้
้งที่ 2 มหาวิทยาลัยาขอนแก่
ได้
เผยแพร่
การความรู
ุมชนบางขั
นหมาก
าเภอ 1 แห่ง
ระ
เผยแพร่
ริบกริารความรู
้สู่ช้สตุมู่ชรชนบางขั
เภอ
3.ระได้
ดร.ดิ
เ รก บทรงกั
ล ยาณวั
งานวิ จนั ยหมาก
เรื่ อ งอําอํการ
1 แห่ง 29 กุมภาพันธ์ 2559
เมื
องลพบุ
ดลพบุ
เมื
องลพบุ
รี จัรีงจัหวังฒหวั
ดนธรรมสมั
ลพบุ
รี รี ยทวารวดี : กรณีศึกษา
ผสมผสานทางวั
จากกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงระบําลวะปุ
ระ ได้เผยแพร่บริการความรู้สู่ชุมชนบางขันหมาก อําเภอ
จานวนงานวิ
จัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559
จานวนงานวิ
เมืองลพบุจำร�ี นวนงานวิ
จังหวัดลพบุจรัยี และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559
งบประมาณ
พ.ศ.2556
2556 พ.ศ.
พ.ศ.2557
2557 พ.ศ.
พ.ศ.2558
2558 พ.ศ.
พ.ศ.2559
2559
ปีงปีบประมาณ
พ.ศ.
จานวนงานวิ
ัยและงานสร้
างสรรค์(เรื(เรื
จานวนงานวิ
จัยจและงานสร้
างสรรค์
่อง)่อง)
3434
5252
3131
2727
จานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559
งบประมาณที
ดสรร(บาท)
(บาท)
3,494,020 3,631,200
3,631,200 4,409,550
4,409,550 5,610,000
5,610,000
งบประมาณที
่ได้่ไรด้ับรจัับดจัสรร
3,494,020
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
จานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (เรื่อง)
34
52
31
27
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
3,494,020 3,631,200 4,409,550 5,610,000
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จากข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พบว่ามีผู้ทำ�งานวิจัยใหม่ จากปี พ.ศ. 2556 – 2557
จากข้
อ
มู
ล
จัยและงานสร้
างสรรค์
มีผู้ทํา12งานวิ
จัยใหม่
จากปี พ.ศ.
2556
–– 2557
จำ�นวน 6 ผลงานวิ
ราย
จากปี
พ.ศ. 2557
– 2558พบว่จำา�างสรรค์
นวน
ราย  
และจากปี
พ.ศ.
2558
2559จํ2556
จำา�นวน
นวน–652557
ราย จํานวน 6
จากข้
อ
มู
ล
ผลงานวิ
จ
ย
ั
และงานสร้
พบว่
า
มี
ผ
ท
้
ู
า
ํ
งานวิ
จ
ย
ั
ใหม่
จากปี
พ.ศ.
ราย จากปีจึงสรุ
พ.ศ.
2557
–
2558
จํ
า
นวน
12
ราย
และจากปี
พ.ศ.
2558
–
2559
จํ
า
นวน
5
ราย
จึ
ง
สรุ
ป
ได้
ว
า
่
ผู
ท
้
า
ํ
ปจากปี
ได้ว่าผู้ทพ.ศ.
ำ�งานวิ2557
จัยใหม่–อ2558
าจมีแนวโน้
มลดลง
้นจึงทำ�ให้เกิพ.ศ.
ดแนวทางการส่
งเสริมศัจํกายภาพนั
วิจัยรุจึ่นงใหม่
ราย
จํให้
านวน
12 รายดังนัและจากปี
2558
–ัยรุ2559
นวน
5กราย
สรุปได้ว่าผู้ทํา
งานวิจัยใหม่
อ
าจมี
แ
นวโน้
ม
ลดลง
ดั
ง
นั
น
้
จึ
ง
ทํ
า
เ
กิ
ด
แนวทางการส่
ง
เสริ
ม
ศั
ก
ยภาพนั
ก
วิ
จ
น
่
ใหม่
เ
พื
่
อ
สนั
บ
สนุ
น
ให้
เพื่อสนับจสนุ
นให้อาจมี
ครู อาจารย์
กษาของสถาบั
นฯ ได้ทำ�งานวิจัยให้มากขึ้น
แนวโน้กษาของสถาบั
มและบุ
ลดลงคลากรทางการศึ
ดังนัน้นฯจึได้งทํทาําให้
เกิดจแนวทางการส่
ครู อาจารย์งานวิ
และบุัยคใหม่
ลากรทางการศึ
งานวิ
ัยให้มากขึ้น งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนให้

ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันฯ ได้ทํางานวิจัยให้มากขึ้น

กราฟแสดงจำ�นวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559
กราฟแสดงจานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559

กราฟแสดงจานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559
60
50

60

40

50

30

40

จานวน (เรื่ อง)

20

30

งบประมาณ (ล้ านบาท)

10

20

0

10

2556

0

จานวน (เรื่ อง)
งบประมาณ (ล้ านบาท)

2557

2558

2559

2556
ตารางเปรียบเทียบจานวนงานวิจัยและงานสร้
างสรรค์2557
ที่ได้รับจั2558
ดสรรทุน ปี2559
งบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559

ตารางเปรี
ยยบเที
จัยจและงานสร้
าพ.ศ.
งสรรค์
ที่ได้รทับี่ไจัด้ดพ.ศ.
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
ตารางเปรี
บเทียยบจำบจ�นวนงานวิ
านวนงานวิ
ัย2556
และงานสร้
างสรรค์
รสรรทุ
ับจั2558
ดนสรรทุ
น พ.ศ.
ปีงบประมาณ
พ.ศ.- 2559
2556 - 2559
ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557
2559

/จานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปีงบประมาณ
งานวิจัย (เรื่อง)
27
/จ
านวนงานวิ
จ
ย
ั
และงานสร้
า
งสรรค์
งานสร้างสรรค์ (เรื่อง)
7

พ.ศ. 2556
40
12

พ.ศ. 2557
22
9

พ.ศ. 16
2558

พ.ศ. 2559

11

งานวิจัย (เรื่อง)
27
40
22
16
งานสร้
(เรื่อง)จัยและงานสร้างสรรค์ พบว่7างานวิจัยมีแนวโน้
12มจํานวนลดลง9แต่งานสร้างสรรค์
11 มี
จากข้
อมูาลงสรรค์
จํานวนงานวิ

แนวโน้มจํานวนมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ทํางานสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิจัยมากขึ้นจากการเข้า
อมูลกจํวิาจนวนงานวิ
ร่วมโครงการพัฒนาศัจากข้
กยภาพนั
ัยรุ่นใหม่ จัยและงานสร้างสรรค์ พบว่างานวิจัยมีแนวโน้มจํานวนลดลง แต่งานสร้างสรรค์มี
จากข้
อ
มู
ล
จำ
�
นวนงานวิ
ัยและงานสร้
างสรรค์
พบว่าางานวิ
จัยไมีด้แรนวโน้
มจำ�ฒนวนลดลง
งานสร้
างสรรค์
แนวโน้มจํานวนมากขึ้น ซึ่งจอาจเป็
นเพราะผู
้ทํางานสร้
งสรรค์
ับการพั
นาทักษะด้แต่านวิ
จัยมากขึ
้นจากการเข้า
มีร่แวนวโน้
ม
จำ
�
นวนมากขึ
น
้
ซึ
ง
่
อาจเป็
น
เพราะผู
ท
้
�
ำ
งานสร้
า
งสรรค์
ไ
ด้
ร
บ
ั
การพั
ฒ
นาทั
ก
ษะด้
า
นวิ
จ
ย
ั
มากขึ
น
้
จากการเข้
า
มโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

33

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจำ�นวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรทุน
กราฟแสดงการเปรียบเทียบจานวนงานวิปีงจบประมาณ
ัยและงานสร้พ.ศ.
างสรรค์
รับจัดสรรทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559
2556ท-ี่ได้2559
40
30

จานวนวิจัย
จานวนสร้ างสรรค์

20
10
0

2556

2557

2558

2559

โดยสถาบั
ของการนํ�ผลงานวิ
าผลงานวิ
ผลงานสร้
างสรรค์
และองค์
โดยสถาบันนฯฯได้ เได้ล็ งเล็เห็งเห็นนถึถึงความสํ
งความสำา�คัคัญญของการนำ
จัย จั ยผลงานสร้
างสรรค์
และองค์
ความรูค้ทวามรู
ั้งทาง้ ทั้ ง
ทางด้
นการเรียนการสอนและด้
ยนการสอนและด้
ฒนธรรมไปใช้
ประโยชน์
เป็นรการบู
ร ณาการเรี
ยน การสอนกั
ด้าานการเรี
านศิานศิ
ลปวัลปวั
ฒนธรรมไปใช้
ประโยชน์
นั้นเป็นนั้นการบู
ณาการเรี
ยน การสอนกั
บงานวิบจัยงานวิ
และจัย
งานวิจัยจเชิัยงเชิสร้งาสร้งสรรค์
ได้อย่ได้างแท้
ริง อาทิ
น การใช้
งวิชาการเชิในการบริ
บค้นข้อมูกลารสื
งานวิบจค้ัยนและ
และงานวิ
างสรรค์
อย่าจงแท้
จริงเช่อาทิ
เช่นประโยชน์
การใช้ปเชิระโยชน์
งวิชาการการสื
ในการบริ
ข้อมูล
งานวิ
ัยเชิงสร้างสรรค์
ประโยชน์
ในการในการพั
ปแบบการจัดฒการเรี
ยนตำย นการสอน
�ราแบบ
งานวิ
จัยจและงานวิ
จัย เชิ งการใช้
สร้ างสรรค์
การใช้
ป ระโยชน์ฒในารู
นการในการพั
นารูยปนการสอน
แบบการจัการเขี
ด การเรี
เรียยนนตํหรืาราแบบเรี
อเป็นรายงานวิ
อยอดโครงการวิ
และการนำ�ผลงานสร้
างสรรค์ไาปเผยแพร่
ทั้งใน สู่
การเขี
ยน หรืจัยอเพืเป็่อนต่รายงานวิ
จัยเพื่อจต่ัยอยอดโครงการวิ
จัย และการนํ
ผลงานสร้สู่สาาธารณชน
งสรรค์ไปเผยแพร่
ระดับชาติทัและนานาชาติ
สาธารณชน
้งในระดับชาติและนานาชาติ
ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับงบประมาณแผ่นดินเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนงานวิจัยและ
ในการนี
นบังบประมาณให้
ณฑิตพัฒนศิลทป์ุนดำได้�เนิรับนงบประมาณแผ่
นเพื่อพิจารณาจั
ดสรรทุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
งานสร้้ สถาบั
างสรรค์
การวิจัย ประจำ�ปีนงดิบประมาณ
พ.ศ. 2559

งบประมาณให้
ทุนดําเนินการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ทุนการวิจัย งบรายจ่ายอื่น : แผนงานการวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลป
1. ทุ นจำ�การวิ
า ยอื่ น :3,770,000
แผนงานการวิ
วัฒนธรรม
นวน จ16ั ย เรืงบรายจ่
่อง งบประมาณ
บาท จั ย และพั ฒ นา โครงการวิ จั ย ทางการศึ ก ษาด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม จํ1)านวน
16กเรืษาการเปรี
่อง งบประมาณ
3,770,000
การศึ
ยบเทียบผลสั
มฤทธิ์ทบาท
าง การเรียนคุณธรรม จริยธรรม รายวิชามนุษย์กับ
1)
การศึ
ก
ษาการเปรี
ย
บเที
ย
บผลสั
ม
ฤทธิ
์
ท
าง
การเรี
ยนคุณธรรม
รายวิชามนุจษพอเพี
ย์กับสิยง่งแวดล้
สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา 3 คณะ ที่ได้รับการสอนโดยการประยุ
กต์ใจริ
ช้หยลัธรรม
กปรัชญาเศรษฐกิ
โดยอม
ของนั
กศึกษาษาภรณ์
3 คณะ  บุทีญ่ไเรืด้อรงับสำการสอนโดยการประยุ
นางสาวอุ
�นักงานอธิการบดี กต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาวอุษาภรณ์
บุญเรือง สํานักงานอธิ
การบดี
2) การศึ
กษาเอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย ผศ.ดร.โพธิพันธ์  พานิช สำ�นักงานอธิการบดี
คุณลักกษณะของบั
ฒิระดั
กษาแห่กงารบดี
ชาติของ
2) การศึ3)กษาเอกลั
ษณ์สถาบันณบัฑิณตทีฑิ่พตึ่งพัประสงค์
ฒนศิลป์ตามกรอบมาตรฐานคุ
โดย ผศ.ดร.โพธิพันธ์ณวุพานิ
ช บสํอุาดนัมศึ
กงานอธิ
นักศึก3)ษาระดั
ญญาตรีสถาบั
พัฒนศิลตป์ามกรอบมาตรฐานคุ
โดย นายชานนท์  ณ
พรมเสื
การบดี
คุณบลัปริ
กษณะของบั
ณฑินตบัทีณ่พฑิึ่งตประสงค์
วุฒิรอะดัสำบ�อุนัดกงานอธิ
มศึกษาแห่
งชาติของนักศึกษา
กษณะบั
ฑิตนายชานนท์
ที่พึงประสงค์ตพรมเสื
ามกรอบมาตรฐานคุ
ณวุกฒารบดี
ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับปริญญาตรี4)สถาบัการศึ
นบัณกษาคุ
ฑิตพัณฒลันศิ
ลป์ ณโดย
อ สํานักงานอธิ
ของหลั4)กสูการศึ
ตรศิลกปมหาบั
ต สาขาวิ
ลป์ไทย
โดย ดร.สุรัตน์  จงดาณวิวุทฒยาลั
ษาคุณลัณกฑิษณะบั
ณฑิชาดุ
ตทีร่พิยางคศิ
ึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุ
ิระดัยนาฏศิ
บอุดมลปศึกษา แห่งชาติของ
5) ณการพั
ฒนาหลัชาดุ
กสูรติยรฝึ
กอบรม
เรื่อโดย
งการวั
ดและการประเมิ
ยนรูล้ ปสำ�หรับนักศึกษาฝึก
หลักสูตรศิลปมหาบั
ฑิต สาขาวิ
างคศิ
ลป์ไทย
ดร.สุ
รัตน์ จงดา วินทผลการเรี
ยาลัยนาฏศิ
ประสบการณ์
วิชาชี
พครู คณะศิ
ปศึกกอบรม
ษา สถาบัเรืน่ อบังการวั
ณฑิตพัฒด นศิ
ลป์ โดย ดร.ประวี
นา เอี่ยมยี่สยุ่นนรูคณะศิ
ลปศึบ กนัษา
5) การพั
ฒ นาหลั
ก สู ตลรฝึ
และการประเมิ
น ผลการเรี
้ สํ า หรั
ก ศึ ก ษา
6) กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการจั ด การความรู้ ข องชุ ม ชนที่ มี ต่ อ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู คณะศิ ล ปศึ ก ษา สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ โดย ดร.ประวี น า เอี่ ย มยี่ สุ่ น
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดย ผศ.ธัญญาลักษณ์  ใจเที่ยง คณะศิลปศึกษา
คณะศิลปศึกษา 7) โครงการวิจยั สือ่ การเรียนรูก้ จิ กรรมศิลปะทีเ่ กิดจากแรงบันดาลใจจากศิลปินต้นแบบ โดย นางสาว
สุทธาสิ6)นียกระบวนการเรี
์  สุวุฒโท คณะศิยลนรูปวิ้แจละการจั
ิตร ดการความรู้ของชุมชนที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร โดย ผศ.ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง คณะศิลปศึกษา
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8) พฤติกรรมการเรียนรู้ประติมากรรมขั้นพื้นฐาน โดย นายจีระชน  บุญมาก คณะศิลปวิจิตร
9) “The Origin Of Life” จิตรกรรมเทคนิคลายรดน้ำ�และรักสีเวียดนาม โดย นางสาวสุจิตตา
บุญทรงคณะศิลปวิจิตร
10) งานสร้ า งสรรค์ ศิ ล ปกรรมร่ ว มสมั ย ในแนวคิ ด อิ ท ธิ พ ลของดวงจั น ทร์ ใ นวั ฒ นธรรมอาเซี ย น
โดยนางสาวดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์ คณะศิลปวิจิตร
11) การสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์โดยกระบวน การภาพถ่าย (Photo Lithograph) และ Mono Print
(สีน้ำ�) ลงบนแม่พิมพ์ชิ้นเดียว โดย นางมินทร์ลดา จักรชัยอนันท์ คณะศิลปวิจิตร
12) โครงการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา หัวข้อ สุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับสัตว์
โดย นายโอภาส  นุชนิยม คณะศิลปวิจิตร
13) การศึกษาในเชิงอนุรักษ์ แบบวิเคราะห์รูปแบบท่ารำ�หนุมานเล่นปลิง : กรณีศึกษาครูประสิทธิ์  
ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551 โดย ผศ.คำ�นึง  สุขเกษม วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
14) การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาวิทยาศาสตร์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง โดย นางสาวรัชฎาภรณ์   จันทร์ทอง วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง
15) ศิลปะการเป่าแคนและการเป่าปี่ภูไทประกอบลำ�  โดย นายโยธิน พลเขต วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด
16) เครื่องแต่งกายศิลปะสมัยลพบุรีที่พบในชุดการแสดงของไทย โดย ดร.ดิเรก ทรงกัลยาณวัตร
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
2. ทุนงานสร้างสรรค์ งบเงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์
ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม จำ�นวน 11 เรื่อง งบประมาณ 1,840,000 บาท
1) เพลงโหมโรงพุทธชยันตี โดย นายวีระศักดิ์  กลั่นรอด วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
2) การสร้างสื่อการเรียนการสอน E-Learning การขับร้องเพลงละครพันทาง เรื่องพญาผานอง
ตอนรักสามเส้า โดย ผศ.ดร.นพคุณ  สุดประเสริฐ คณะศิลปนาฏดุริยางค์
3) ไม้ตีฆ้องวงใหญ่ที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์รสมือในการบรรเลงทำ�นองเพลงไทย โดย นายวิทยา
ศรีผ่อง  คณะศิลปนาฏดุริยางค์
4) รูปแบบบ้านทรงไทยในพื้นที่ตำ�บลจระเข้ใหญ่ อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นางสาว
สุนันทา เงินไพโรจน์  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
5) จิตรกรรมสีน้ำ�ชุดสีสันนาฏศิลปไทยพื้นเมือง 4 ภาค โดย นายวิศิษฐ  พิมพิมล วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี
6) ภาพสะท้อนพื้นที่แห่งความสุขจากภาพลายเส้นของเด็กในชุมชนแออัด โดย นางกาญจนา ชลสุ
วัฒน์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
7) ศิลปะบำ�บัดสำ�หรับผู้ต้องขังชาย โดย นายพิเศษ  โพพิศ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
8) ฟ้อนแฮกนาบูชาแถน โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร. ชัยนาทร์  มาเพ็ชร วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
9) ระบำ�ศรีเทวะบูชา โดย นายประกิจ  พงษ์พิทักษ์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
10) การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ฉุยฉายขุนแผนแสนสะท้าน โดย นายฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ คณะศิลป
นาฏดุริยางค์
11) การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ยี่สิบเสนาลงกามาร โดย นายจุลชาติ  อรัณยะนาค วิทยาลัยนาฏศิลป
35

ดุริยางค์

10) การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ฉุยฉายขุนแผนแสนสะท้าน โดย นายฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ คณะศิลปนาฏ

11) การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ยี่สิบเสนาลงกามาร โดย นายจุลชาติ อรัณยะนาค วิทยาลัยนาฏศิลป
ผู้นำ�เสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Conference”
ระหว่างวันที่ 6 - ผู11
กรกฎาคม 2559
เมืองโอซาก้
า ประเทศญี่ปุ่น2016 Osaka International Conference”
้นําเสนอผลงานวิ
จัยระดัณบนานาชาติ
“SIBR-RDINRRU
ระหว่างวันที่ 6 - 11 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ลาดับที่

ชื่อเรื่องงานวิจัย/สร้างสรรค์

1

ปรากฏการณ์แสง

2

การผสมผสานทางวัฒนธรรมสมัยทวาร
วดี : กรณีศึกษาจากกระบวน การ
สร้างสรรค์ศิลปะการ แสดงระบําลวะปุ
ระ

3

องค์ความรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ประเภทเครื่องสายของศิลปินพื้นบ้าน
อีสาน
การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชามนุษย์
กับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา 3 คณะ ที่
ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR.)

4

ชื่อบทความ

ผู้วิจัย/สร้างสรรค์

“Light Phenomenon” นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน
วิทยาลัยช่างศิลป
“The Essence of
นายดิเรก ทรงกัลยาณวัตร
Dvaravati and Modern วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
Mon Cultures on the
Creation of Lavapura
Dance”
“Klon Lam Text and นายโยธิ น พลเขตวิทยาลั ย
Watlam Singing Style นาฏศิลปร้อยเอ็ด
of the National”
“Educational
นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง
Achievement Moral คณะศิลปศึกษา
and Ethical in the
Subject Man
and Environment of 3
Faculty Education to
be Taught Using
Activities From of
Corporate Social
Responsibility”
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ด้าน
ทัศนศิลป์
นาฏศิลป์

ดุริยางคศิลป์
การเรียน
การสอน

ภาพการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Conference”
ภาพการนำ
�่ 6เสนอผลงานวิ
จัยระดับนานาชาติ
“SIBR-RDINRRU
Osaka International Conferระหว่
างวันาทีเสนอผลงานวิ
- 11 กรกฎาคม
ณ เมือ“SIBR-RDINRRU
งโอซาก้
า ประเทศญี2016
่ปุ่น 2016
ภาพการนํ
จัยระดั2559
บนานาชาติ
Osaka International Conference”

ภาพการนําเสนอผลงานวิ
จัยระดั
International
ence”ระหว่
างวับนนานาชาติ
ที่ 6 - 11“SIBR-RDINRRU
กรกฎาคม 25592016
ณ เมืOsaka
องโอซาก้
า ประเทศญีConference”
่ปุ่น
ระหว่
ระหว่าางวั
งวันนทีที่่ 66 -- 11
11 กรกฎาคม
กรกฎาคม 2559
2559 ณณ เมื
เมือองโอซาก้
งโอซาก้าา ประเทศญี
ประเทศญี่ป่ปุ่นุ่น

ภาพกิ
จจจกรรมงานวิ
และงานสร้
งสรรค์
นวั
กรรมประจํ
ประจํ
งงงบประมาณ
พ.ศ.
2559
ภาพกิ
กรรมงานวิจัยจจจและงานสร้
ัยัยัยและงานสร้
งสรรค์
พ.ศ.
2559
ภาพกิ
จกรรมงานวิ
นวั
กรรม
ประจำาาาปี�ปีปีงปีบประมาณ
บประมาณ
พ.ศ.
2559
ภาพกิ
กรรมงานวิ
และงานสร้าาาางสรรค์
งสรรค์ นวั
นวัตตตกรรม
ประจํ
บประมาณ
พ.ศ.
2559
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3. การเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา
และส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศน
ศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำ�การสอน การแสดง การวิจัยและ
การให้บริการทางวิชาการ ทั้งมีบุคลาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ งานวิจัย
เอกสารตำ�รา เครื่องมือ ฯลฯ โดยมีรูปแบบให้บริการวิชาการ ที่มีความหลากหลาย เช่น การจัดแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี
การจัดนิทรรศการทางศิลปะ การจัดอบรม/สัมมนาด้านวิชาการ/ วิชาชีพ/ กรรมการที่ปรึกษา/ สอบวิทยานิพนธ์แก่
สถาบันอื่น และทางเวปไซต์ http://www.bpi.ac.th หัวข้อ ฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ยังมีศูนย์รักษ์ศิลป์ที่เปิดให้บริการเพื่อสืบค้นข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรม
ในรูปแบบห้องสมุดดิจิตอลหรือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เวปไซต์ http://ulibm.bpi.ac.th ให้แก่นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งมีนโยบายให้โรงละครและหอศิลป์วังหน้า เปิดบริการเป็นสถานที่แสดงผลงานด้าน
ศิลปะของบุคคลภายนอก เป็นสถานที่จัดประกวดนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทยของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วไป
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การให้บริการแก่สังคม ดังนี้
		
3.1 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ
การบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ศักยภาพความรู้ และความพร้อมที่มีของสถาบันฯ ให้บริการวิชาการแก่สังคม
ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบอย่างต่อเนื่องผ่านคณะกรรมการดำ�เนินงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นประโยชน์พัฒนาองค์
ความรู้ที่ถูกต้องกับชุมชน และผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง
สถาบันฯ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ศักยภาพความรู้และความสามารถของบุคลากรในสถาบันฯ
เพื่อให้บริการแก่สังคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานสาธารณะ ชุมชนและสังคมโดยเน้นในด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ทั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วยังช่วยเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ นำ�มาสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
การวิจัย และยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้สถาบันฯ ได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนให้แก่หน่วยงานในสังกัด จำ�นวน 19 หน่วยงาน เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 230,000 บาท
(สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำ�ไปจัดบริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ชุมชนใน
เขตรับผิดชอบ ทั้งกิจกรรมที่มีผลตอบแทนและกิจกรรมที่ไม่มีผลตอบแทน ในส่วนสำ�นักงานอธิการบดี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้นำ�ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยการสร้าง
เครือข่ายการบริการวิชาการร่วมกับคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งนี้สถาบันฯ
ได้จัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวิชาการ ดังต่อไปนี้
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ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ
กิภาพกิ
จกรรมการสอนด้
ลป์
จกรรมการบริากนนาฏศิ
ารวิชาการ
จกรรมการบริการวิชาการ
กิภาพกิ
จ
กรรมการสอนด้
านนาฏศิลป์
กิจกรรมการสอนด้านนาฏศิลป์

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ
กิจกรรมการสอนด้านนาฏศิลป์

กิกิจจกรรมการสอนดุ
างคศิลลลป์ป์ป์
กรรมการสอนดุรริยิยางคศิ
างคศิ
กิจกรรมการสอนดุริยางคศิลป์
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กิจกรรมการสอนทัศนศิลป์
กิจกรรมการสอนทัศนศิลป์
กิจกรรมการสอนทัศนศิลป์

40

กิจกรรมการสอนสวดมนต์หมูทานองสรภัญญะ
กิจกรรมการสอนสวดมนต์
หมูทำ�นองสรภัญญะ
โดยเครื
อข่ายบริการวิชาการ
โดยเครือข่ายบริการวิ
ชาการ
ชญาทมหาวิ
คณะศาสนาและปรั
ชญา
มหาวิคณะศาสนาและปรั
ทยาลัยมหามกุฏราชวิ
ยาลัยทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

การดํ
การประเมิ�นเร็ผลความสํ
ของให้
บริการวิ
าการแก่
สังลคม
การดำา�เนิเนินนงานดั
งานดังงกล่
กล่าาวข้วข้างต้
างต้นน มีการประเมินมีผลความสำ
จของให้บาริเร็กจารวิ
ชาการแก่
สังชคม
ด้านศิ
ป
ด้วัฒ
านศิ
ลปวัฒนธรรม
โดยการให้
่วนร่วมของผู
ห้บริการและผู
บริกนารเป็
นผู้ปนระเมิ
นแบบสอบความคิ
ซึ่ง
นธรรม
โดยการให้
ผู้มีส่วนร่ผู้มวีสมของผู
้ให้บริก้ใารและผู
้รับบริก้รับารเป็
ผู้ประเมิ
แบบสอบความคิ
ดเห็นดเห็ซึน่งผล
ผลการประเมิ
นพบว่
บความพึ
งพอใจของผู
วมกิจกรรมอยู
จกรรมอยู่ในระดั
่ในระดับบมากถึ
มากถึงงมากที
มากที่ส่สุดุด โดยมี
โดยมีผผลการประเมิ
ลการประเมินน
การประเมินพบว่
า าระดัระดั
บความพึ
งพอใจของผู
้เข้้เาข้ร่าวร่มกิ
คุคุณ
สถาบันน ปีปีกการศึ
ารศึกกษา
ษา ๒๕๕๘
๒๕๕๘ สถาบั
สถาบันนบับัณณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
นศิลลป์ป์ อยู
อยู่ใ่ในระดั
นระดับบดีดี
ณภาพการศึ
ภาพการศึกกษาภายใน
ษาภายใน ระดั
ระดับบสถาบั
ปัปัญ
ญหาและอุ
หาและอุปปสรรค
สรรค
กองบริ
ยบริกการวิ
ารวิชชาการ
ชอบงานบริกการวิ
ารวิชชาการ
าการ แต่แต่ไม่ไม่มมีบีบุคุคลากรรั
ลากรรับบผิผิดดชอบ
ชอบ
กองบริกการการศึ
ารการศึกกษา
ษา มีมีฝฝ่า่ายบริ
าการ รัรับบผิผิดดชอบงานบริ
โดยตรง ทําให้การดําเนินงานด้านบริการวิชาการไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ยังไม่มีการพัฒนาการบริการ
โดยตรง ทำ�ให้การดำ�เนินงานด้านบริการวิชาการไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ยังไม่มีการพัฒนาการบริการ
วิชาการให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เพราะขาดทั้งบุคลากรและงบประมาณสนับสนุน
วิชาการให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เพราะขาดทั้งบุคลากรและงบประมาณสนับสนุน
ทิศทางในอนาคต
ทิศทางในอนาคต
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการพัฒนาโครงสร้างสถาบันฯ ขึ้นใหม่ โดยการจัดตั้งสํานักวิทยบริการและ
นบัณฑิตพัมีฒหนศิ
ฒนาโครงสร้
างสถาบันคฯวามรู
ขึ้นใหม่
ดตั้งสำ�นักปวิแบบต่
ทยบริากงๆ
ารและไว้
เทคโนโลยีสถาบั
สารสนเทศ
น้าทีลป์่เป็นได้ศูมนีกย์ารพั
กลางการเก็
บรวบรวมองค์
้ด้านศิโดยการจั
ลปวัฒนธรรมในรู
เทคโนโลยี
หน้ผาู้ททีี่ส่เนใจ
ป็นศูนย์กลางการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ไว้เป็น
เป็
นแหล่งค้สนารสนเทศ
คว้าข้อมูลมีแก่
แหล่งค้นคว้าข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
4. อนุรสถาบั
ักษ์ พันฒฯนา ได้
สืบดสาน
ําเนินและเผยแพร่
การ ส่งเสริศมิลปวัฒสนันธรรม
บสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่
ได้ดำ�กเนิ
นการ
ส่งเสริม สนัศิลบปวั
สนุฒนนธรรมในกิ
การอนุรักษ์จกรรมต่
พัฒนาางๆ
สืบสานและเผยแพร่
ปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมสถาบันฯ โดยมี
ารจั
ดแสดงเผยแพร่
หรือการจัศดิลแสดงเผยแพร่
ดแสดงเผยแพร่
ศิลปวันฒหลันธรรมในกิ
งๆ หรือการจัธดีแแสดงเผยแพร่
ศิลปวั
ฒนธรรมเพื
เทิดงทูเวที
น
ศิโดยมี
ลปวักฒารจั
นธรรมเพื
่อเทิดทูนสถาบั
กของชาติจกรรมต่
รวมทัา้งงานพระราชพิ
ละรัฐพิธี ในเวที
ระดั
บทั่วไป ่อจนถึ
สถาบั
นหลัแกละนานาชาติ
ของชาติ รวมทั
ธีและรั
ฐพิธาี เนิในเวที
ระดั่สําบคัทัญ่วไป
ระดั
บชาติ
จนเป็้งงานพระราชพิ
นที่ยอมรับ โดยมี
ผลการดํ
นงานที
ดังนี้จนถึงเวทีระดับชาติและนานาชาติ
จนเป็นที่ยอมรับ โดยมีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
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นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทย และสากล จากสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนได้มีโอกาส
จัด การแสดงทางด้ านศิ ล ปวั ฒ นธรรมในวาระสํ า คั ญต่ า งๆ โดยแบ่ง เป็ นประเภทงานจัด การแสดงทางด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
		

4.1 4.1
การแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ
4.1การแพร่
การแพร่ศศิลิลปวั
ปวัฒ
ฒนธรรมในประเทศ
นธรรมในประเทศ
โดยในปี
ง
บประมาณ
พ.ศ.
สถาบันสถาบั
บัณฑินนตบัพับัณฒณฑินศิ
ได้นศิมลีกลป์ารเผยแพร่
วัฒ้งนธรรมด้
านนาฏศิ
ลานป์าน
โดยในปี
ง
บประมาณ
พ.ศ.
2559
สถาบั
ฑิตตพัลพัป์ฒฒนศิ
ป์ได้จได้านวนครั
ารเผยแพร่
นธรรมด้
ประเภทงานจัดโดยในปี
การแสดงทางด้
านศิล2559
ปวัฒนธรรม
งบประมาณ
พ.ศ.
2559
มมีกีการเผยแพร่
วัฒวั ฒ
นธรรมด้
ดุนาฏศิ
ริยางคศิ
ตางคศิ
ศิลป์ลลป์และช่
ป์และช่
ทั้งไทย
และสากล
จากสถานศึ
กจากสถานศึ
ษาในสังกัดกกษาในสั
ตลอดจนได้
ีโตลอดจนได้
อกาสจัดการแสดง
นาฏศิ
ลลป์ป์ลดุป์ดุรริยคีิยางคศิ
คีคีตตศิศิาลงศิ
าางศิ
ไทย
และสากล จากสถานศึ
ษาในสั
ีโอกาส
ป์นธรรมเพื
ลป์ป์ลและช่
งศิ
ลลป์ป์ททั้งั้งนไทย
และสากล
งครักังดกั้ง ดมตลอดจนได้
มีโมอกาส
1.ทางด้
การเผยแพร่
ศ
ิ
ล
ปวั
ฒ
่
อ
เทิ
ด
ทู
น
สถาบั
หลั
ก
122
านศิลปวัฒนธรรมในวาระสำ
คัญต่างๆ โดยแบ่งาเป็คัคัญนญประเภทงานจั
ดงการแสดงทางด้
านศิลดปวัการแสดงทางด้
นธรรม ดังนี้ า นา น
จัจัดดการแสดงทางด้
าานศิ
งๆ โดยแบ่
โดยแบ่
งเป็เป็นนประเภทงานจั
ประเภทงานจั
ดฒการแสดงทางด้
การแสดงทางด้
นศิลลปวั
ปวัฒฒ�นธรรมในวาระสํ
ต่ต่าางๆ
แนธรรม
ละงานพระราชพิ
ลปวัฒฒนธรรม
ศิของชาติ
ลศิปวั
ดัดังงนีนี้ ้ ธีและรัฐพิธี

2. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเวทีระดับชาติและ
ประเภทงานจัดดการแสดงทางด้
การแสดงทางด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒ
ประเภทงานจั
ฒนธรรม
นธรรม
เทศกาลที
ส
่
า
ํ
คั
ญ
ของประเทศ
1. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันหลัก

1. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติและงานพระราชพิธีและรัฐพิธี
ของชาติ
และงานพระราชพิาธคัีแญละรั
ฐพิธี
ในการเผยแพร่
ัฒนธรรมด้
2. การเผยแพร่ ศผลงานสํ
ิล ปวั ฒ นธรรมในเวที
ร ะดั บวชาติ
แ ละ านนาฏศิลป์
2.เทศกาลที
การเผยแพร่
ศ
ิ
ล
ปวั
ฒ
นธรรมในเวที
ร
ะดั
บ
ชาติ
แ ละ
่สําคัญเช่ของประเทศ
และสากล
อาทิ
น
เทศกาลที่สําคัญของประเทศ

69 ครั้ง

จจานวนครั
านวนครั้ง ้ง
122
122ครัครั้ง ้ง

ดุริยางคศิ69ลป์ครัคี้งตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทย
69 ครั้ง

าคัญในการเผยแพร่
วัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุนรนิิยบางคศิ
คีตศิลป์ยรติและช่
ลป์ทั้งไทยาฯ
-ผลงานสํ
การแสดงนาฏศิ
ลป์และการบรรเลงงานสโมสรสั
าตเฉลิลป์มพระเกี
สมเด็างศิจพระนางเจ้
ผลงานสำ
�
คั
ญ
ในการเผยแพร่
ว
ั
ฒ
นธรรมด้
า
นนาฏศิ
ล
ป์
ดุ
ร
ิ
ย
างคศิ
ล
ป์
คี
ต
ศิ
ล
ป์
และช่
า
งศิ
ล
าคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิป์ลทป์ั้งทไทย
ั้งไทย
และสากล อาทิเช่ผลงานสํ
น
พระบรมราชิ
นีนเเช่ช่าถนน- ณ ทํการแสดงนาฏศิ
าเนียบรัฐบาล ลวัป์นแทีละการบรรเลงงานสโมสรสั
่ 9 สิงหาคม 2559 นนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
และสากล อาทิ
และสากล
อาทิ
- ณ การแสดงนาฏศิ
นิบาตเฉลิ
พระเกี
ยรติสมเด็าจฯพระนางเจ้
- การแสดงนาฏศิ
และการบรรเลงงานสโมสรสั
นนิบาตเฉลิมนพระเกี
ยรติสมมเด็
จพระนางเจ้
พระบรมาฯ
พระบรมราชิ
นีนาถ
ทําเนีลยป์บรั
ฐบาล ลวัป์นแทีละการบรรเลงงานสโมสรสั
่ 9 สิงหาคม 2559
ราชินีนาถ ณนทำีน�าถ
เนียณบรัทํฐาบาล
วันฐทีบาล
่ 9 สิงวัหาคม
พระบรมราชิ
เนียบรั
นที่ 9 2559
สิงหาคม 2559

- การแสดงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2559

-- การแสดงวั
การแสดงวัฒฒนธรรมเฉลิ
นธรรมเฉลิมมพระเกี
พระเกียยรติรติสสมเด็
มเด็จจพระนางเจ้
พระนางเจ้าาฯฯ พระบรมราชิ
พระบรมราชินนีนีนาถาถ เนืเนื่อ่องในโอกาส
งในโอกาส
- การแสดงวั
ฒนธรรมเฉลิ
มพระเกี
สมเด็จ2559
พระนางเจ้
าฯ พระบรมราชิ
นีนาถ เนืวั่อนงในโอกาสมหามงคล
มหามงคลเฉลิ
มมพระชนมพรรษา
77 รอบ
12
ณณ มณฑลพิ
ธธีทีท้อ้องสนามหลวง
มหามงคลเฉลิ
พระชนมพรรษา
รอบ
12ยสิสิรติงงหาคม
หาคม
2559
มณฑลพิ
งสนามหลวง
วันทีที่ ่ 1212 สิสิงงหาคม
หาคม 2559
2559
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2559
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- การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานการต้อนรับนางออง ซาน ซู จี แห่งสหภาพเมียนมา ณ ทําเนียบ
รัฐบาล วันที่ 23-25 มิถุนายน 2559
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานการต้อนรับนางออง ซาน ซู จี แห่งสหภาพเมียนมา ณ ทําเนียบ

- การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานการต้อนรับนางออง ซาน ซู จี แห่งสหภาพเมียนมา ณ ทำ�เนียบรัฐบาล
รัฐวับาล
วั
น
ที่ 23-25
ุน2559
ายน 2559ลปวัฒนธรรม งานการต้อนรับนางออง ซาน ซู จี แห่งสหภาพเมียนมา ณ ทําเนียบ
นที่ 23-25
มิถุนายน
-มิถการแสดงศิ

รัฐบาล วันที่ 23-25 มิถุนายน 2559

- การแสดงนาฏศิ
อัยการสู
งสุดนสหพั
รัฐเซียและคณะ
ณ โรงแรมดุ
- การแสดงนาฏศิ
ลป์ตล้อป์นรัต้อบนรั
อัยบการสู
งสุดสหพั
ธรัฐรันฐธรั
เซียฐและคณะ
ณ โรงแรมดุ
สิตธานี วัสนิตทีธานี
่ 3 วันที่ 3

- การแสดงนาฏศิลป์ต้อนรับอัยการสูงสุดสหพันธรัฐรัฐเซียและคณะ ณ โรงแรมดุสิตธานี วันที่ 3 สิงหาคม

งหาคม
หาคม2559
2559
สิสิง2559

- การแสดงนาฏศิลป์ต้อนรับอัยการสูงสุดสหพันธรัฐรัฐเซียและคณะ ณ โรงแรมดุสิตธานี วันที่ 3

สิงหาคม 2559

- งานใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ สนามหลวง วันที่ 20-24 เม.ย. 2559

- งานใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ สนามหลวง วันที่ 20-24 เม.ย. 2559

ร่มพระบารมี
ปี กรุนทร์
งรัตณนโกสิ
นทร์ ณ วัสนามหลวง
วันที2559
่ 20-24 เม.ย. 2559
- งานใต้ร-่มงานใต้
พระบารมี
234 ปี กรุง234
รัตนโกสิ
สนามหลวง
นที่ 20-24 เม.ย.
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- การแสดงนาฏศิลป์ไทยงาน CLMVT : 2016 Toward a Shared Prosperity และความ
- การแสดงนาฏศิ
: 2016
ร่วมมือด้านวัฒนธรรมอื
่นๆ ณ โรงแรมดุลป์สิตไทยงาน
วันที่ 16CLMVT
มิถุนายน
2559Toward a Shared Prosperity และความ
a Shared Prosperity และความร่วมมือด้าน
ร่วมมือด้-านวัการแสดงนาฏศิ
ฒนธรรมอื่นๆลณป์ไทยงาน
โรงแรมดุCLMVT
สิต วันที: ่ 2016
16 มิถToward
ุนายน 2559
วัฒนธรรมอื่นๆ ณ โรงแรมดุสิต วันที่ 16 มิถุนายน 2559

- การแสดงนาฏศิลป์ไทยงาน CLMVT : 2016 Toward a Shared Prosperity และความ
ร่วมมือด้านวัฒนธรรมอื่นๆ ณ โรงแรมดุสิต วันที่ 16 มิถุนายน 2559

- การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย(โขน) เทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
   าฯ เนื-่องในงาน
การแสดงนาฏศิ
ลงประชารั
ป์ร่วมสมัลฐยป์(โขน)
พระบามสมเด็
จพระเจ้บาอลรู
อยู
่หมัวอาคารอิ
จพระนาง
- รวมพลั
การแสดงนาฏศิ
รขั่วบมสมั
เทิยดณรติ
พระเกี
ยณรติห้พอระบามสมเด็
จพระเจ้
าและสมเด็
อยู่หมัว แพ็
และสมเด็
นางเจ้
เคลื่อยเทิ(โขน)
นสัดพระเกี
งคมคุ
ธรรม
งแกรนด์
คฟอรั่มจพระ
1
เจ้าฯ เนื่องในงาน รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม 1
าฯ เนืจัง่อหวั
รวมพลั
ฐ ขับเคลื
่อนสังคมคุณธรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม 1
เมือเมืนางเจ้
งทองธานี
ดนนทบุ
รี รวัี นวังทีนประชารั
2559
องทองธานี
จังในงาน
งหวั
ดนนทบุ
ที่ 1่ 1กักันนยายน
ยายน
2559
เมืองทองธานี จังหวั-ดการแสดงนาฏศิ
นนทบุรี วันที่ ล1ป์กัรน่วมสมั
ยายนย(โขน)
2559เทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ เนื่องในงาน รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม 1
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 1 กันยายน 2559
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4.2 การแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ
4.2.1
โครงการพั
นาความร่
วมมื
อและการเชื
่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน
4.2การแพร่
การแพร่
ปวันาความร่
นธรรมในต่
งประเทศ
4.2
ศศิลิลฒปวั
ฒฒฒนธรรมในต่
งประเทศ
4.2.1
โครงการพั
วมมือาาและการเชื
่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน
4.2.1โครงการพั
โครงการพัฒ
ฒนาความร่
ลปวัลฒปวันธรรมกั
บประเทศอาเซี
ยน ยน
4.2.1
นาความร่ววมมืมมืออและการเชื
และการเชื่อมโยงด้
่อมโยงด้านศิานศิ
ฒนธรรมกั
บประเทศอาเซี

ลาดับ
ชื่อหน่วยงาน
ล
าดั
บ
ชื่อหน่วยงาน
ที่
ลาดับที่
ชื่อหน่วยงาน
1 วิ1ทยาลัวิยทนาฏศิ
ล
ปลพบุ
รี รี
ยาลัยนาฏศิ
ลปลพบุ
ที่

2
3
4
5
6
7
8
9

ประเทศกลุ่มเป้าหมาย

ประเทศกลุ่มเป้าหมาย

ประเทศกลุ่มเป้าหมาย

ช่วงเวลาดาเนินงาน

ช่วงเวลาดาเนินงาน

ช่วงเวลาดาเนินงาน

สาธารณรั
ฐอิฐนอิโดนี
พ.ย.– –2 2ธ.ค.ธ.ค.2558
2558
สาธารณรั
นโดนีเซีเซียย
3030พ.ย.
วิทยาลัยทนาฏศิ
ลปพัทลปพั
ลุง
ราชอาณาจั
กรกัมมพูพูชชาา
พ.ย.– –2 2ธ.ค.ธ.ค.2558
2558
ยาลั
ยนาฏศิ
ราชอาณาจั
303030
พ.ย.
1 2 วิทวิยาลั
ยนาฏศิ
ลปลพบุทลุรงี
สาธารณรัฐกอิรกันโดนี
เซีย
พ.ย. – 2 ธ.ค. 2558
ยาลัยนาฏศิ
ปสุยโขทัย
สาธารณรั
งคมนิยยมเวี
มเวียยดนาม
ดนาม
66––1010ธ.ค.
วิ3ทยาลัวิยทนาฏศิ
ลปสุโลขทั
สาธารณรั
ฐสัฐงสัคมนิ
ธ.ค.2558
2558
2 4 วิทคณะศิ
ยาลัยนาฏศิ
ล
ปพั
ท
ลุ
ง
ราชอาณาจั
ก
รกั
ม
พู
ช
า
30
พ.ย.
–
2
ธ.ค.
2558
สาธารณรั
ฐประชาธิปปไตยประชาชนลาว
ไตยประชาชนลาว
1313––1616ธ.ค.ธ.ค.2558
คณะศิลปวิจลิตปวิร จิตร
สาธารณรั
ฐประชาธิ
2558
3 5 วิทวิยาลั
ยนาฏศิ
โขทัยงใหม่
ย
สาธารณรัฐฐสิสังคโปร์
งคมนิยมเวียดนาม
10 ธ.ค.
ทยาลั
ยนาฏศิลปสุ
ลปเชี
สาธารณรั
1 –63–ก.พ.
25592558
วิ6ทยาลัวิยทนาฏศิ
ล
ปเชี
ย
งใหม่
สาธารณรั
ฐ
สิ
ง
คโปร์
1
–
3
ก.พ.
2559
สหพั
นธรัฐมาเลเซี
ย ปไตยประชาชนลาว 18 13
- 20–ก.พ.
25592558
4 คณะศิยาลั
ลปวิยนาฏศิ
จิตร ลปสุพรรณบุรี
สาธารณรั
ฐประชาธิ
16 ธ.ค.
วิทยาลัยทนาฏศิ
ลปสุพลปนครราชสี
รรณบุรี มา สหพัประเทศไทย
นธรัฐมาเลเซีย
1824- ม.ค.
20 ก.พ.
ยาลัยนาฏศิ
25592559
5 78 วิทวิวิยาลั
ย
นาฏศิ
ล
ปเชี
ย
งใหม่
สาธารณรั
ฐ
สิ
ง
คโปร์
1
–
3
ก.พ. 2559
ยาลัยช่ลาปนครราชสี
งศิลปสุพรรณบุ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
14 – 24
18 มีม.ค.
.ค. 2559
วิทยาลัยทนาฏศิ
มารี ประเทศไทย
2559
6 วิ9ทยาลั
วิทวิยาลั
ย
นาฏศิ
ล
ปสุ
พ
รรณบุ
ร
ี
สหพั
น
ธรั
ฐ
มาเลเซี
ย
18
20
ก.พ.
สาธารณรั
นโดนีเซีเซียย
14 –– 18
ยทช่ยาลั
างศิยลช่าปสุงศิพลปนครศรี
รรณบุรี ธรรมราช สาธารณรั
ฐอิฐนอิโดนี
14
18 มีมี.ค..ค.2559
25592559
7 วิทยาลั
วิทยาลั
ลปนครราชสี
มา สาธารณรั
ประเทศไทย
ยช่ายงศินาฏศิ
ลปนครศรี
ธรรมราช
ฐอิ44นโดนีเซีย
14 – 2418ม.ค.
มี.ค.2559
2559
8 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
14 – 18 มี.ค. 2559

ลาดับ
ที่

10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อหน่วยงาน

วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลป
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
สํานักงานอธิการบดี
คณะศิลปศึกษา

ประเทศกลุ่มเป้าหมาย

ช่วงเวลาดาเนินงาน

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ราชอาณาจักรกัมพูชา

14 – 18 มี.ค. 2559
25 – 29 มี.ค. 2559
13 – 16 มี.ค. 2559
3 – 8 พ.ค. 2559
2 – 6 พ.ค. 2559
3 – 9 เม.ย. 2559
16 – 26 เม.ย.2559
28 – 30 มิ.ย. 2559

4.2.2 โครงการตามที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย ในปีงบประมาณ 2559 มีจำ�นวนทั้งสิ้น
12 โครงการ ดังนี้ 4.2.2 โครงการตามที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย ในปีงบประมาณ 2559
มีจํานวนทั
สิ้น 12 โครงการ
้
1. ้งการเผยแพร่
ศิลปวัดัฒงนีนธรรมในงานฉลองครบรอบ
40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูต
1.
การเผยแพร่
ศ
ล
ิ
ปวั
ฒ
นธรรมในงานฉลองครบรอบ
40 าปีงวัการสถาปนาความสั
มพัน2558
ธ์ ทางการทูต
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่
นที่ 13 – 17 ธันวาคม
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2558
2. ร่วมงานเทศกาลการแสดงออกทางวั
ฒนธรรมอาเซี
ยน ณ สหพั
ฐมาเลเซี
ระหว่ยางวั
นทีา่ งวั
14น–ที่ 21
2. ร่วมงานเทศกาลการแสดงออกทางวั
ฒนธรรมอาเซี
ยน ณนธรัสหพั
นธรัฐยมาเลเซี
ระหว่
14
ตุลาคม
2558
– 21 ตุลาคม 2558
3. ร่วมงานเทศกาลบั
้งไฟ Ryusei
องชิชิบุ จังหวั
ไซตามะ
และงานเทศกาล
Nagamasa/
3. ร่วมงานเทศกาลบั
้งไฟmatsuri
Ryusei เมืmatsuri
เมือดงชิ
ชิบุ จังหวั
ดไซตามะ และงานเทศกาล
ThaiNagamasa/Thai
Japan friendship
เมือfriendship
งชิชิโอกะ ประเทศญี
่ปุ่น ระหว่
างวัน่ปทีุ่น่ 9ระหว่
– 14างวัตุลนาคม
Japan
เมืองชิชิโอกะ
ประเทศญี
ที่ 9 –2558
14 ตุลาคม 2558
4. จเข้กรรม
าร่วมกิ
จกรรม ม“งานเฉลิ
ฉลองวัฒนธรรมอาเซี
ณ มกรุเปอร์
งกัวลาลั
4. เข้าร่วมกิ
“งานเฉลิ
ฉลองวัฒมนธรรมอาเซี
ยนประจำ�ยปีนประจํ
2015”าปีณ2015”
กรุงกัวลาลั
สหพัมนเปอร์
ธรัฐ
สหพัยนระหว่
ธรัฐมาเลเซี
ที่ 21ก–ายน
22 พฤศจิ
มาเลเซี
างวันทีย่  ระหว่
21 –างวั
22นพฤศจิ
2558 กายน 2558
5. เข้นวิาทร่ยากรสอนนาฏศิ
ว มเป็ น วิ ท ยากรสอนนาฏศิ
ล ป์ไทยที
ไ ทยแล
ะดนตรี
ไทยที่ วั ดณพระศรี
รั ตนาราม
5. เข้าร่วมเป็
ลป์ไทยและดนตรี
่วัดพระศรี
รัตนาราม
เมืองเซนต์
หลุยส์
งเซนต์หลุยส์ฐรัอเมริ
ฐมิสกซูารี่ ระหว่
ประเทศสหรั
อเมริกุมกาภาพั
ระหว่
นที่พฤษภาคม
13 กุมภาพั2559
นธ์ – 15 พฤษภาคม 2559
รัฐมิณสซูเมืรี่ อประเทศสหรั
างวันทีฐ่ 13
นธ์า–งวั15
6. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อฉลอง 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
6. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อฉลอง 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ
ไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่าง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 16
วันที่ 16 – 26 เมษายน 2559
– 26 เมษายน 2559
7. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในกลุ่มประเทศ V4. ณ สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจักร
การเผยแพร่
ศิลปวั
ฒนธรรมไทยในกลุ
่มประเทศ
V4.พฤษภาคม
ณ สาธารณรั
ราชอาณาจักรฮังการี
ฮังการี7.สาธารณรั
ฐโปแลนด์
และสาธารณรั
ฐเช็ก ระหว่
างวันที่ 27
– 10ฐมิออสเตรี
ถุนายนย2559
สาธารณรัฐโปแลนด์ 8.และสาธารณรั
ก ระหว่
างวันที่ 27“เทศกาลอาหารและวั
พฤษภาคม – 10 มิถุนฒายน
2559
การเผยแพร่ฐศเช็ิลปวั
ฒนธรรมในงาน
นธรรมไทยประจํ
าปี (Essence of
8. การเผยแพร่
ศิลปวัคฒรราชทู
นธรรมในงาน
“เทศกาลอาหารและวั
ฒนธรรมไทยประจำ
�ปี (Essence
of
Thailand)”
ณ สถานเอกอั
ต ฯ กลุ่ ม ประเทศนอร์
ดิ ก (ราชอาณาจั
ก รสวี เ ดน สาธารณรั
ฐ ฟิ นแลนด์
Thailand)”
สถานเอกอั
ครราชทูตฯกรนอร์
กลุ่มเวย์
ประเทศนอร์
รสวีสิเงดน
ราชอาณาจักณรเดนมาร์
ค และราชอาณาจั
) ระหว่างวันดทีิก่ 27(ราชอาณาจั
กรกฎาคม –ก23
หาคมสาธารณรั
2559 ฐฟินแลนด์
การเผยแพร่ ศกิ ลรนอร์
ปวั ฒเนธรรมในโครงการ
“เรี ย นรู้ จ ากผู
า นวั ฒ นธรรม”
ราชอาณาจักรเดนมาร์9.ค และราชอาณาจั
วย์) ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม
– 23้ เ ชีสิ่ ยงวชาญด้
หาคม 2559
ณ สาธารณรั
ฐอินโดนีเซีศยิลระหว่
งวันที่ 8 – 14 สิงหาคม
2559
9. การเผยแพร่
ปวัฒานธรรมในโครงการ
“เรียนรู
้จากผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม”
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2559
10. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในโครงการ “เทศกาลไทยในกรุงไคโร (Thai Festival 2016)”
ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2559
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ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2559
11. เข้าร่วมงาน International Horticultural Exposition : Expo 2016 ณ เมืองอันทาเลีย
สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 8 – 16 กันยายน 2559
ศศิลิลปวั
นธรรมไทยในงาน
“China-ASEAN
11. 12.
เข้าร่การเผยแพร่
วการเผยแพร่
มงาน International
Exposition
: Expo 2016 ณTheatre
องอัน(Thai
ทาเลีWeek
ย Festival
สาธารณรั2016”
ฐ2016)”
10.
ปวัฒฒHorticultural
นธรรมในโครงการ
“เทศกาลไทยในกรุ
งเมืไคโร
รไคโร
กี ระหว่
างวัง นสาธารณรั
ที่ 8ฐอาหรั
– 16ฐกับประชาชนจี
นอียายน
ณณ เมืกรุอตุงงหนานหนิ
น ระหว่
กันยายน
สาธารณรั
ยิปต์ 2559
ระหว่
างวันทีางวั
่ 25นที–่ 17
30–สิ23
งหาคม
25592559
12. 11.
การเผยแพร่
ิลปวัฒInternational
นธรรมไทยในงานHorticultural
“China-ASEAN Exposition
Theatre Week
2016”2016
ณ เมือณ
งหนานหนิ
เข้าร่วศมงาน
: Expo
เมืองอันง ทาเลีย
สาธารณรั
งวั16นทีกั่ น17ยายน
– 23
กันยายน 2559
สาธารณรั
ฐตุรกีฐประชาชนจี
ระหว่างวัศนิลทีระหว่
่ 8 ฒ–านธรรมในต่
2559
ภาพกิ
จกรรมการเผยแพร่
ปวั
างประเทศ

12. การเผยแพร่ศิล ปวัฒนธรรมไทยในงาน “China-ASEAN Theatre Week 2016”
ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17 – 23 กันยายน 2559

ภาพกิภาพกิ
จกรรมการเผยแพร่
ศิลศปวั
จกรรมการเผยแพร่
ิลปวัฒฒนธรรมในต่
นธรรมในต่าางประเทศ
งประเทศ

(การเผยแพร่
ศศิลิลปวัปวัศฒิลฒปวันธรรมในงานฉลองครบรอบ
ทางการทูตระหว่
ตระหว่
างไทยกั
บ
(การเผยแพร่
ฒนธรรมในงานฉลองครบรอบ4040
40ปีปีปีการสถาปนาความสั
การสถาปนาความสั
มมพัพัมนนพัธ์ธ์นทางการทู
างไทย
(การเผยแพร่
นธรรมในงานฉลองครบรอบ
การสถาปนาความสั
ธ์ ทางการทู
ตระหว่
างไทยกับ
กัสาธารณรั
บสาธารณรั
ฐประชาชนจี
สาธารณรั
ประชาชนจีนนนระหว่
ระหว่
าางวั
่ 13
2558)
สาธารณรั
ฐฐประชาชนจี
นนณนณณสาธารณรั
ฐประชาชนจี
ประชาชนจี
สาธารณรั
ฐฐประชาชนจี
ระหว่างวั
งวันนทีนที่ ที13
่ 13––17
–1717ธัธันธันวาคม
นวาคม
วาคม2558)
2558)

(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว World Travel Fair 2016 ณ นครเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2559)
(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว World Travel Fair 2016  

(การเผยแพร่ศิลปวัฒณนธรรมในงานส่
งเสริมการขายด้
านการท่
องเที
Travel Fair2559)
2016 ณ นครเซี่ยงไฮ้
นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรั
ฐประชาชนจี
น ระหว่
างวั่ยนวที่ World
18-24 พฤษภาคม
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2559)
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(การเผยแพร่
ศิลศปวัิลปวัฒนธรรมในงาน
Festivalณณกรุกรุงโตเกี
งโตเกียวยวประเทศญี
ประเทศญี
(การเผยแพร่
ฒนธรรมในงานThai
ThaiFood
Food && Beer
Beer Festival
่ปุ่น่ปุ่น
(การเผยแพร่
ิลปวัฒนธรรมในงาน
Food
&ุนุนBeer
Festival ณมพักรุ
ยว ประเทศญี
่ปุ่น
(การเผยแพร่
ศิลปวัฒศนธรรมในงานฉลองครบรอบ
40
นธ์งโตเกี
ทางการทู
ตระหว่างไทย
ระหว่างวั
าThai
งวันนทีที่ ่2-8
2-8ปีมิมิถถการสถาปนาความสั
ายน 2559)
ระหว่
ายน
2559)
ระหว่างวัฐนประชาชนจี
ที่ 2-8 มิถนุ ายน
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สาธารณรั
ระหว่2559)
างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2558)

(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิก
(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิก
ระหว่างวันทีง่ 29
กรกฎาคม า–นการท่
21 สิงหาคม่ยว2559)
(การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานส่
ระหว่างวันทีเสริ
่ 29มการขายด้
กรกฎาคม – 21 สิองงเที
หาคมWorld
2559)Travel Fair 2016  

ศิลปวัฒฐนธรรมในงานเทศกาลไทยในกลุ
ดิก
ณ (การเผยแพร่
นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรั
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-24่มประเทศนอร์
พฤษภาคม 2559)

ระหว่างวันการจั
ที่ 29ดการประกวดหรื
กรกฎาคม – 21
2559)ลป์ลแป์ละทั
4.4.3
อแข่อสิแข่
งงขัหาคม
ศนศิศลนศิป์ ลในระดั
บชาติบชาติ
4.4.3 การดํ
การดําาเนิเนินนการจั
ดการประกวดหรื
งนขัด้นาด้นนาฏศิ
านนาฏศิ
และทั
ป์ ในระดั
4.2.3 การดำ�งเนิ
นการจั
ดการประกวดหรื
อแข่งขันด้านนาฏศิ
ลป์และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ
จํจําานวน
นวน 22 โครงการ
โครงการ และการแข่
และการแข่งขัขันนระดั
ระดับบภายในสถาบั
ภายในสถาบันจํนาจํนวน
านวน1 โครงการ
1 โครงการได้แได้ก่แก่

จำ�นวน 2 โครงการ และการแข่งขันระดับภายในสถาบันจำ�นวน 1 โครงการ ได้แก่
1.1. การจั
ดดประกวดศิ
ลลปกรรมเด็
กและเยาวชนแห่
งด้ชาติ
ครั้ครั
งลทีครัป์่้ง11
าเนิศดํนศิ
ง วเดืงวอบงเดื
นชาติ
1. การจั
ด ประกวดศิ
ล ปกรรมเด็
ก และเยาวชนแห่
ง ชาติ
่ดํ11
เนิ
นวการช่
การจั
ประกวดศิ
ปกรรมเด็
กและเยาวชนแห่
งาชาติ
ทีแ้งทีละทั
่ 11
าดำนเนิ�การช่
นป์การช่
อน
4.4.3
การดํ
า
เนิ
น
การจั
ด
การประกวดหรื
อ
แข่
ง
ขั
น
นนาฏศิ
ล
ในระดั
เดื
อ
นเมษายน
–
30
มิ
ถ
น
ุ
ายน
2559
(เปิ
ด
โอกาสให้
บ
ค
ุ
คลภายนอกเข้
า
ร่
ว
มประกวดแข่
ง
ขั
น
ทางด้
า
นศิ
ล
ปกรรม)
เมษายน – 30 มิถุนายน 2559 (เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประกวดแข่งขันทางด้านศิลปกรรม)

– 30 มิถุนายน 2559 (เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประกวดแข่งขันทางด้านศิลปกรรม)
จํานวนเมษายน
2 โครงการ
และการแข่งขันระดับภายในสถาบันจํานวน 1 โครงการ ได้แก่

1. การจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ดําเนินการช่วง เดือน
เมษายน – 30 มิถุนายน 2559 (เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประกวดแข่งขันทางด้านศิลปกรรม)

47

2. ได้ริเริ่มการจัดประกวดนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ดําเนินการวันที่ 30-31
ได้รสิิเงริหาคม
่มการจั2559
ดประกวดนาฏศิ
ลป์สดนตรี
ศิลป์แห่งชาติาครั
้งที่ 1 ดําเนินการวั
่ 30-31
กรกฎาคม 2559 และ2. 6-7
(เปิดโอกาสให้
ถานศึคกีตษาภายนอกเข้
ร่วมประกวดนาฏศิ
ลป์นทีดนตรี
คีต
2. ได้ร2559
ิเริ่มการจั
ลป์ ดนตรี
คีตศิลป์แห่งชาติ
ครั้งที่ 1 ดำ�เนินการ
กรกฎาคม
และ 6-7 สิงหาคม
(เปิดดประกวดนาฏศิ
โอกาสให้สถานศึ
กษาภายนอกเข้
าร่วมประกวดนาฏศิ
ลป์ ดนตรีคีต
ศิลป์) วั2559
นที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 และ 6-7 สิงหาคม 2559 (เปิดโอกาสให้สถานศึกษาภายนอกเข้าร่วมประกวด

ศิลป์)

นาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์)

ได้รริเิเริริ่ม่ม3.การแข่
การแข่
งขัขันนทัทักกงษะทางวิ
ษะทางวิชาการ
งหาคม
3.3. ได้
าปี�ปี2559
ได้ริเริ่มงการแข่
ขันทักษะทางวิ
ชาการประจํ
ประจำ
2559ดําเนิ
ดำ�นเนิการในวั
นการในวันนทีที่ ่ 15-16
15-16 สิ
2559
งงขัขันนทางวิ
ชชาการภายในของนั
กเรียน นักกศึเรีกยนษาในสั
กัดสถาบั
นฯ) นฯ)
2559 (เป็
(เป็นสินการแข่
ทางวิ
าการภายในของนั
งการแข่
หาคม 2559
(เป็นการแข่
งขันทางวิชาการภายในของนั
นักศึกงษาในสั
งกัดสถาบั

		
5. บริหารจัด การตามหลักธรรมาภิ บ าลและพั ฒ นาองค์ กรเพื่ อ เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นและ
5.ประชาคมโลก
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
5. บริการบริ
หารจั
การตามหลั
กธรรมาภิ
บาลและพั
ฒนาองค์
กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
5.1
หดารงานตามหลั
ธรรมาภิ
บาลกธรรมาภิ
		
5.1 การบริหการงานตามหลั
บาล
5.1 การบริเพืห่อารงานตามหลั
ธรรมาภิ
ให้การบริ
นบับณาลฑินบัตณพัฑิฒตนศิ
ลป์ลป์เป็เป็นนไปด้
ยความถู
องงใสโปร่ตรวจสอบได้
งใส ตรวจสอบได้
เพื่อหให้ารสถาบั
กการบริ
หารสถาบั
พัฒนศิ
ไปด้ววยความถู
กต้อกงต้โปร่
่อให้
การบริ
ารสถาบันบันณน ให้
ฑิให้ตสอดคล้
พัสฒอดคล้
นศิองกัลอป์บแนวทางการบริ
ไปด้วยความถู
กต้หอารกิ
โปร่
งใส
ตรวจสอบได้
ดหลักเพื
ในการบริ
หารกิ
จหการของสถาบั
หารกิจการบ้
างนเมื
่ดี และ
โดยยึ ด หลัโดยยึ
ก ในการบริ
ห ารกิ
จ การของสถาบั
งกัเป็บนแนวทางการบริ
จองที
การบ้
า นเมื อ งที่ ดี
หลักกในการบริ
ธรรมาภิ
บาลของผู
าร ประกอบด้
ประกอบด้วยวยน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
โดยยึ ดกหลั
ห ารกิ
และหลั
ธรรมาภิ
บาลของผู
้บริ้บหริจหารการของสถาบั
กลประสิ
ทธิผล (Effectiveness)
กำ�หนดวิ
ธกิจจ แผนยุ
แผนยุททธศาสตร์
ตามตามกรอบ
หลักประสิ
ทหลั
ธิผประกอบด้
(Effectiveness)
ได้กําได้หนดวิ
สัยสทััยศทัน์ศน์พัพันนธกิ
ธศาสตร์
และหลักธรรมาภิ1)บาลของผู
้บริห1)าร
วย
กรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี รวมทั้ง การจัดทำ�แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบัน            
แผนปฏิบบััตณิราชการ
4ลป์ปีกแผนพั
และแผนปฏิ
บัติร าชการประจํ
าได้ปีกํารวมทั
้งสการจั
ารพัฒ นาสถาบั น
ประสิฒทนาบุ
ธิผลคลากร
(Effectiveness)
หนดวิ
ัยทัศและในแต่
น์ดทํพัานแผนกลยุ
ธกิลจะแผนได้
แผนยุทมธ์ทีกกธศาสตร์
ฑิตพัฒ1)นศิหลั
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ารกำ�หนดตามกรอบ
บัแผนปฏิ
ณฑิ ตพับฒเป้ัตนศิ
ล ป์ ตัแผนพั
ค ลากร
บ ทเทคโนโลยี
ส ารสนเทศ
ล ะแผนได้
ารกํา หนดน
าชการ
บแผนแม่
ัติรตัาชการประจํ
รวมทั
้งบกิการจั
ดและในแต่
ทํ าแผนกลยุ
ทธ์ก ารพั
ฒีกนาสถาบั
าิ รหมาย
วชี4้วัดปีทัฒและแผนปฏิ
้งนาบุ
ระดับเข้
าประสงค์
วชี้วัดระดั
บกลยุทา ปี
ธ์ และระดั
จกรรม/โครงการ
โดยในการจั
ดทำ�มแผน
เป้บัณ
าหมาย
้งระดับฒมเข้ร่นาบุ
ประสงค์
ชี้วัดระดับผู้เบทเทคโนโลยี
บกิยจกรรม/โครงการ
โดยในการจั
ดทําาหนด
แผน
กล่ชีา้วลวัดป์มีทักแผนพั
ารประชุ
วามกั
นคของคณะกรรมการ
กี่ยกลยุ
วข้อทง ธ์ผู้มและระดั
ีส่วนได้
ส่วนเสี
รวมทั
้งการกำ�หนดแนวทางในการ
ฑิ ตพัฒดัตังวนศิ
ลากรตัวแผนแม่
ส ารสนเทศ
และในแต่
ละแผนได้
มีการกํ
ดัเป้งกล่
าว มีขักตับารประชุ
วดมกั
ผู้เกีบ่ยวข้
ีส่วนได้สบ่วกินเสี
ย รวมทั้งการกํโดยในการจั
าหนดแนวทางในการ
เคลื
ตามประเมิ
นผลอย่าตังเป็วชีน้วรูปัดธรรม
าหมาย
วชี้ว่อัดน การติ
ทัม้งร่ระดั
บนเข้ของคณะกรรมการ
าประสงค์
ระดั
กลยุองทธ์ผู้มและระดั
จกรรม/โครงการ
ดทําแผน

ขัดับงเคลื
ดตามประเมิ
ผลอย่างเป็นรูปธรรม
กล่า่อวนมีการติ
การประชุ
มร่วมกันนของคณะกรรมการ
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการกําหนดแนวทางในการ

ขับเคลื่อน การติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
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2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้วางระบบการติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ มีระบบการรายงาน
ผลการปฏิบตั งิ าน และแผนงานใช้จา่ ยงบประมาณ ตามแบบ สงป. 301 สงป. 302 การรายงานการสถานะทางการเงิน
เงินรายได้เป็นประจำ�ทุกเดือน การกำ�หนดมาตรการการใช้จ่ายเงินโดยดำ�เนินการตามมาตรการประหยัดของ
กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันฯ ได้แสดงเจตนาอย่างชัดเจน โดยการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารทุกระดับ ในการบริหาร
กิจการของสถาบันฯ โดยวางระบบการกำ�กับดูแลตนเองที่ดี และออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เช่น การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียน
อิเล็กทรอนิกส์ ทำ�ให้ประหยัดการใช้กระดาษ ค่าจัดส่งไปรษณีย์ และประหยัดเวลาการปฏิบัติงาน  การจัดประชุม
ทางไกล ระบบ Video Conference ทำ�ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม และประหยัดเวลา ทำ�ให้ผู้
บริหารในส่วนภูมิภาคมีเวลาในการปฏิบัติงานในพื้นที่มากขึ้น
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงกฎ ระเบียบต่างๆ และการพัฒนาระบบกลไกการรับรู้ความคาดหวังความต้องการของผู้รับบริการมีระบบ
กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการสำ�รวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจน
การพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เช่น ระบบทะเบียนออนไลน์ ระบบประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
4) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ได้จัดทำ�คำ�สั่งมอบหมายภาระงานและหน้าที่
ความรับผิดชอบตามตำ�แหน่งงาน เพื่อกำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเพื่อการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) มีระบบและกลไกการตรวจสอบ โดยมีการจัดทำ�
แผนการตรวจสอบประจำ�ปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว โดยมีงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานสนับสนุน
ที่ทำ�หน้าที่บริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำ�ปรึกษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบายของส่วนราชการอย่างถูกต้อง การบริหารจัดการทรัพย์สินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดำ�เนินงาน ทั้งนี้ การตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำ�คัญของผู้บริหารของสถาบัน ที่ใช้ช่องทางการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปีตามที่อธิการบดีเป็น ผู้เห็นชอบและอนุมัติ ครอบคลุม
ทุกส่วนราชการในสังกัด เป็นบทบาทสำ�คัญในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำ�กับดูแลตามหลักธรรมาภิบาล โดย
กำ�หนดให้งานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี เพื่อให้เกิดอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ อธิการบดีรับทราบและเป็นผู้พิจารณาสั่งการให้หน่วยรับตรวจทราบและดำ�เนินการ
ตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบ มีกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และอธิการบดีได้
พิจารณาให้เผยแพร่สรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายใน ให้ทุกส่วนราชการ และผู้บริหารทราบเพื่อใช้เป็น
แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ทุกระดับ ได้มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ในการบริหารงานของสถาบัน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำ�เนินงาน อันจะนำ�ไปสู่การตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการที่ถูกต้อง เป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย โดยจัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถาบัน (Inner) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จัดประชุมผู้บริหาร
สถาบันและผู้บริหารสถานศึกษา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมดำ�เนินการใน
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของสถาบัน
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ผู้ บริห ารสถานศึกษา อย่ างน้
ยเดืกอการกระจายอำ
นละ 1 ครั้ ง�นาจ
มีการแต่
งตั้งคณะกรรมการเพื
่อร่ว มดําเนิ
น การในกิ
กรรม/
7) อหลั
(Decentralization)
มีการกระจายอำ
�นาจให้
ผบู้ ริหจารทุ
กระดับ
โครงการต่
า
ง
ๆ
ของสถาบั
น
สามารถสั่งการได้ตามกรอบแนวทางและอำ�นาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
หลักการกระจายอํ
านาจ (Decentralization)
ารกระจายอํ
านาจให้
ผู้บริหารทุกบระดั
ประหยัดทั้งเวลา7)และทรั
พยากร สร้างความเชื
่อมั่นให้ผู้บริหารทุกระดัมีบกในการบริ
หารหน่
วยงานในความรั
ผิดบชอบ
สามารถสั
่ งการได้
นาจหน้า ที่ที่ได้เป็รับนมอบหมาย
ให้มีประสิ
ทธิภาพตามกรอบแนวทางและอํ
บรรลุเป้าหมายขององค์การในภาพรวมได้
อย่างดี   เป็นการลดขั้น ตอนการปฏิบัติงาน
และประหยัดทั้งเวลา และทรั
ยากร
่อมั่นLaw)
ให้ผู้บข้ริาหพเจ้
ารทุากระดั
ในการบริหดารหน่
ยงานในความยบ
8) พหลั
กนิติธสร้
รรมางความเชื
(Rule of
บริหบารงานโดยยึ
หลักวกฎหมายระเบี
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กรในภาพรวมได้เป็นอย่างดี
ข้อบังคับ และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นรูปธรรม
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ข้าพเจ้า บริหารงานโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
อย่
า
งชั
ด
เจน
คำ
�
นึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นสำ�คัญ มีกลไกการให้ความเป็นธรรมในกระบวนการ
และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นรูปธรรมอย่าง
การกล่
าวโทษ้มีสการพิ
ร้อนงทุธรรมในกระบวนการสอบ
กข์ ให้ความเป็นธรรม มีการ
ชัดสอบหาข้
เจน คํานึองถึเท็งจสิจริ
ทธิงเสรี
ภาพของผู
่วนได้จสารณาความผิ
่วนเสีย เป็นดสําและกระบวนการอุ
คัญ มีกลไกการให้ทคธรณ์
วามเป็
งระเบี
ยบและกฎหมายให้
ันสมัยเพื่อเพิ่มดประสิ
ทธิภาพในการปฏิ
บัติรราชการ
หาข้ปรัอบเท็ปรุจจริ
ง การกล่
าวโทษ การพิทจารณาความผิ
และกระบวนการอุ
ทธรณ์
้องทุกข์ ให้ความเป็นธรรม มีการ
9) หลัทันกสมั
ความเสมอภาค
มีการกระจายโอกาสทางการศึ
กษาเพื่อความเสมอภาค              
ปรับปรุงระเบียบและกฎหมายให้
ยเพื่อเพิ่มประสิ(Equity)
ทธิภาพในการปฏิ
บัติราชการ
ผ่านระบบการคั9)ดเลื
่อศึกษาต่อที่หลากหลาย
ข้อมูลข่าวสารให้ทราบทัก่วษาเพื
กันผ่่าอนเว็
บไซต์ ให้โอกาส
หลัอกกเพื
ความเสมอภาค
(Equity) โดยเผยแพร่
มีการกระจายโอกาสทางการศึ
ความเสมอภาค
ผู้พิการและผู้ดเลื
้อยโอกาสได้
เข้ารัอบทีการศึ
กษาในสถาบั
น
ผ่านระบบการคั
อกเพื่อศึกษาต่
่หลากหลาย
โดยเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ทราบทั่วกันผ่านเว็บไซต์ ให้โอกาส
หลักกมุษาในสถาบั
่งเน้นฉันทามติ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้เข้10)
ารับการศึ
น (Consensus Oriented) มีกระบวนการหาข้อคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้องและมี
แทนบุ
คลเป็น(Consensus
กรรมการหรือOriented)
คณะทำ�งานชุ
ต่างๆ มีการขอฉั
ในการพิ
10)ระบบตั
หลักมุ่งวเน้
นฉันคทามติ
มีกดระบวนการหาข้
อคินดทามติ
เห็นจากผู
้เกี่ยวข้จารณา
อง
และมี
นกรรมการหรื
างานชุกดษา
ต่างการประชุ
ๆ มีการขอฉั
น ทามติในการพิ
ารณาเรื
่ องที
่
เรื่อรงทีะบบตั
่เกี่ยวข้วอแทนบุ
ง เช่นคคลเป็
การสรรหาตำ
�แหน่งผูอ้บคณะทํ
ริหารสถานศึ
มคณะกรรมการคั
ดเลือจกผู
้รับรางวั
ลและ
เกี่ยยกย่
วข้อองงเชิ
เช่ดนชูการสรรหาตํ
เกียรติ    าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
นอกจากนี้ ยังมีการกระจายอำ�นาจให้ผู้บริหารทุกระดับ สามารถสั่งการได้ตามกรอบแนวทางและอำ�นาจ
นอกจากนี้ ยังมีการกระจายอํานาจให้ผู้บริหารทุกระดับ สามารถสั่งการได้ตามกรอบแนวทางและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประหยัดทั้งเวลา และทรัพยากร สร้างความเชื่อมั่น
อํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประหยัดทั้งเวลา และทรัพยากร สร้างความ
ระดับกในการบริ
หารหน่วหยงานในความรั
บผิดชอบให้บ ผิมีปดระสิ
ทธิภมาพ
าหมาย
กรใน
เชื่ อให้มัผ่ นู้บให้ริหผารทุ
ู้ บ ริ หการทุ
ระดั บ ในการบริ
ารหน่ ว ยงานในความรั
ชอบให้
ี ป ระสิบรรลุ
ท ธิ ภเป้าพ
บรรลุ เขององค์
ป้ า หมาย
ภาพรวมได้
เป็นอย่างดีเป็นอย่างดี
ขององค์
กรในภาพรวมได้
		
5.2 การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.2 การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
			5.2.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
5.2.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันฯ ได้นำ�การบริหารงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและ
สถาบันฯ ได้นําการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและหลัก
หลักความรับผิดชอบของบุคลากร ซึ่งสถาบันฯ ได้กำ�หนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของสถาบันนำ�ระบบ PDCA มาใช้
ความรับผิดชอบของบุคลากร ซึง่ สถาบันฯ ได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของสถาบันนําระบบ PDCA มาใช้ใน
ในการบริหารจัดการของทุกกระบวนการทำ�งาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถาบัน
การบริ
ดการของทุ
กกระบวนการทํ
เพื่อเพิ่มศักหยภาพและประสิ
ทธิภาพในการปฏิ
ิงานของสถาบัทนธิผล
โดยบุหารจั
คลากรทุ
กหน่วยงานจะต้
องมีส่วางาน
นร่วมในการบริ
ารงานของตนเองให้
เกิดประสิทธิบภัตาพและประสิ
โดยบุ
คลากรทุ
กหน่วอาทิ
ยงานจะต้
องมีส่วนร่วมในการบริ
หารงานของตนเองให้
ทธิงภต่าพและประสิ
ทธิผลตาม
ตามหลั
ก PDCA
เช่น กระบวนการพั
ฒนาแผนกลยุ
ทธ์ของสถาบันฯ ซึเ่งกิมีดขประสิ
ั้นตอนดั
อไปนี้
หลัก PDCA Pอาทิ
เช่น กระบวนการพั
ฒนาแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
: Plan
= การวางแผน
P : DPlan
: Do = การวางแผน
= การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
D : CDo: Check= การปฏิ
ัติตามแผนที
่วางไว้ นผลและนำ�ผล
= บตรวจสอบ
/ ประเมิ
C : Check = ตรวจสอบ
/ ประเมิ
ผลและนําผล
ประเมิ
นมาวินเคราะห์
เคราะห์ นมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
A : Action ประเมิ
= นนำมาวิ
�ผลการประเมิ
A : Action = นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
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		 5.2.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการให้
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์-คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน
วิชาพื้นฐานทั่วไป การบริหารงานของสถาบันฯ จึงต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างการบริหารงานวิชาการที่มี
ลักษณะเฉพาะ กับการบริหารสถาบันทางการศึกษาทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการบริหารงานวิจัยเพื่อ
การเสาะแสวงหาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและนำ�ไปใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอนต่อไป
การจัดการความรู้ เป็นการจัดการเพื่อให้ ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ที่มีส่วนในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน  
การจัดกิจกรรมทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สิ่งสำ�คัญอีกประการหนึ่งก็ คือ เป็นฐาน
องค์ความรู้หลักในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่โดยการถ่ายโอนความรู้ ประสบการณ์ในการทำ�งานของคนรุ่นเดิมไป
สู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประสิทธิภาพโดยรวมในการดำ�เนินกิจกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่องในการดำ�เนิน
การจัดการความรู้ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มุ่งเน้นที่จะรวบรวมมวลสรรพสิ่งที่มีอยู่รอบตัว ซึ่งอยู่ในตัวของ
บุคลากรที่เป็นทั้งความรู้ ทั้งประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลหรือประสบการณ์ของกลุ่ม นำ�มา
จัดสรรจัดลำ�ดับเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นำ�ไปเผยแพร่ เพื่อสร้างประโยชน์โดยรวมในภาพลักษณ์ต่างๆ
การจัดการความรู้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ สามารถวางแนวทางการจัดการความรู้ตามลำ�ดับขั้นตอน ได้ดังนี้
1. การสร้างวิสยั ทัศน์เกีย่ วกับความรู้ สร้างวิสยั ทัศน์ความรูข้ องสถานศึกษา เพือ่ เป็นเข็มทิศในการจัดการ
ความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เช่น เสาะหาความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดเก็บความรู้อย่างมีระบบ รวมถึงการสืบค้นและนำ�มาใช้งาน
2. จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การจัดการความรู้ต้องดำ�เนินการ
เป็นทีมและเป็นระบบทั้งหน่วยงาน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในบทบาทของทีมในการจัดการความรู้
3. สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศให้บุคลากร หรือผู้ร่วมงานสามารถหา
ประสบการณ์ตรงสำ�หรับใช้ในการทำ�งาน โดยเน้นที่ความรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การศึกษาดูงาน การอบรม
สัมมนา การฝึกปฏิบัติ
4. พัฒนารูปแบบการทำ�งาน พัฒนารูปแบบการทำ�งานที่เหมาะสมและส่งเสริมคุณภาพของงาน ควบคู่   
ไปกับการจัดการความรู้
5. จัดโครงสร้างส่งเสริมการผสมผสานการทำ�งานร่วมกัน จัดโครงสร้างให้มีการสอดประสานการทำ�งาน
ร่วมกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ยึดหลักการกระจายอำ�นาจหน้าที่ของการทำ�งาน ให้มีความเป็นอิสระอย่างพอเพียงต่อ
การปฏิบัติงานเพื่อสร้างวิธีปฏิบัติที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทของงานในแต่ละหน่วยงานย่อย   โดยมีเป้าหมาย
อันเดียวกัน
6. สร้างเครือข่ายความรู้ เช่น
6.1 การมีระบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบความก้าวหน้าของความรู้ในด้านต่างๆ
6.2 การสร้างเครือข่ายการทำ�งานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการแลกเปลี่ยนหมุนเวียน
ข้อมูล
7. ระบบการตรวจสอบการทำ�งาน จัดให้มีระบบการตรวจสอบกระบวนการทำ�งานภายในหน่วยงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และการปลูกฝังแนวคิด
วิธีการทำ�งาน
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7. ระบบการตรวจสอบการทํางาน จัดให้มีระบบการตรวจสอบกระบวนการทํางานภายในหน่วยงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และการปลูกฝังแนวคิด
วิธีการทํางาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เห็นความสําคัญและความจําเป็นดังกล่าว จึงได้ดําเนินการจัดโครงการสัมมนา
สถาบันดบัการความรู
ณฑิตพัฒนศิ
ป์เห็นาความสำ
�คัญและความจำ
�เป็นดัเพื
งกล่่อสนองนโยบายการสร้
าว จึงได้ดำ�เนินการจัดาโครงการสั
มนาเชิางใจใน
เชิงปฏิบัติการการจั
้ ลประจํ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
งความรู้คมวามเข้
ปฏิบัตดิกการความรู
ารการจัดการความรู
้   ประจำ
�ปีางแก่
บประมาณ
2559   เพื่อสนองนโยบายการสร้
างความรู
าใจ
เรื่องการจั
้ของบุคลากร
การนํ
นความรูพ.ศ.
้และกระบวนการจั
ดการความรู้มาประยุ
กต์ใช้้คเวามเข้
พื่อประโยชน์
ในเรืฒอ่ งการจั
ดการความรู
คลากร
การนำง�บประมาณ
แก่นความรูแ้ พ.ศ.
ละกระบวนการจั
ใช้สเพืนัอ่ บประโยชน์
ในการพั
นาสถาบั
นบัณฑิตข้ พัองบุ
ฒนศิ
ลป์ ในปี
2559 สถาบัดนการความรู
บัณฑิตพัม้ ฒาประยุ
นศิลป์กต์ได้
สนุนทุนการ
ในการพัฒนาสถาบั
ฑิตพัฒกนศิารบดี
ลป์  ในปี
งบประมาณทพ.ศ.
นบัณาฑิเนิ
ตพันฒการจั
นศิลป์ดการความรู
ได้สนับสนุน้ททุี่เนหมาะสม
การ
จัดการความรู
้ให้กับสํานนับักณงานอธิ
ทุกคณะและวิ
ยาลั2559
ย เพื่อสถาบั
ให้ การดํ
้ให้กโดยได้
ับสำ�นักดงานอธิ
ารบดี ทุกคณะและวิ
ทยาลั
ดการความรู
้ที่เหมาะสม
กับแต่จัดลการความรู
ะหน่วยงาน
ําเนินกการการจั
ดการความรู
้ 4ยด้เพืาน่อให้ซึ่งการดำ
ได้แก่�เนิด้นาการจั
นการวิ
จัย ด้านการเรี
ยนการสอน
ะหน่วอยงาน
โดยได้าดนสายสนั
ำ�เนินการการจั
แก่ ด้งจัานการวิ
จัย ด้านการเรีย่อนการสอน
ด้านภูกับมแต่
ิปัญลญาท้
งถิ่นและด้
บสนุนดการความรู
รวมทั้งสิ้น้ 481ด้าเรืน่อซึง่งได้
และยั
ดสรรงบประมาณเรื
งละ 10,000 บาท
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 81 เรื่อง และยังจัดสรรงบประมาณเรื่องละ 10,000 บาท

- โครงการสั มมนาเชิง ปฏิบัติ การการจัดการความรู้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่การใช้ประโยชน์
		
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่การใช้ประโยชน์
โครงการนี
้จัด้จขึัด้นขึเพื้นเพื
่อสร้
ดการความรู
้ และนํ
เนินการ
                
โครงการนี
่อสร้างความรู
างความรู้ค้ความเข้
วามเข้าาใจในกระบวนการการจั
ใจในกระบวนการการจัดการความรู
้ และนำ
�ไปดำาไปดํ
�เนินาการ
ตามขัตามขั
้นตอนการจั
ดการความรู
้ได้้ไอด้ย่อาย่งถู
นเรียยนรูนรู้ เรื้ เรื
่ององค์
ความรู
้ด้านการศึ
กษาของ
้นตอนการจั
ดการความรู
างถูกต้กต้อองง เพืเพื่อ่อให้
ให้เเกิกิดดการแลกเปลี
การแลกเปลี่ย่ยนเรี
่ององค์
ความรู
้ด้านการศึ
กษาของ
บุคลากรภายในสถาบั
ฒนศิลป์ลป์ เพืเพื่อ่อกระตุ
กระตุ้นความคิดดและสร้
ฒนาศั
กยภาพภายใน
บุคลากรภายในสถาบั
นบันณบัฑิณตฑิพัตฒพันศิ
และสร้าางทังทัศนคติ
ศนคติที่ดทีตี่ด่อีตการพั
่อการพั
ฒนาศั
กยภาพภายใน
ตนเองของบุ
คลากรส่งผลต่
ส่งผลต่
อการสร้างงานที
างงานที่ม่มีคีคุณุณภาพ
ภาพ สามารถเป็
สามารถเป็นนแหล่
ความรู
้ของสั
งคมงคม
และเป็
นที่ นที่
ตนเองของบุ
คลากร
อการสร้
แหล่งอ้งอ้างอิ
างอิงองค์
งองค์
ความรู
้ของสั
และเป็
้งด้าชนวิ
ชาการและวิ
ดการความรู
้ของบุ
คลากรด้
านวิาชนวิ
าการของสถาบั
น น
ยอมรัยอมรั
บทั้งบด้ทัานวิ
าการและวิ
ชาชีชพาชีพ และเป็
และเป็นนแนวทางในการจั
แนวทางในการจั
ดการความรู
้ของบุ
คลากรด้
ชาการของสถาบั
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม  2558  ณ โรงละครวังหน้า ห้องประชุม 1 และ 2 อาคาร
บัณฑิอำต�พันวยการ
ฒนศิลป์สถาบั
จัดนขึบั้นณในระหว่
างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2558 ณ โรงละครวังหน้า ห้องประชุม ๑ และ ๒
ฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

อาคารอํานวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
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- โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด การความรู้ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558

		
- าเสนอผลการจั
โครงการสัมมนาเชิ
งปฏิบัติการการจั
ดการความรู้ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรม
กิจกรรมที
่ 2 การน
ดการความรู
้
ที่ 2 การนำ�เสนอผลการจัดการความรู้

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน

     โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวิจัย    
การวิจัย ด้านการเรียนการสอน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุนของบุคลากรภายในสถาบันบัณฑิต
ด้านการเรียนการสอน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุนของบุคลากรภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พัฒนศิ
ลป์ เพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาศักยภาพภายในตนเองของบุคลากร ส่งผลต่อ
เพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาศักยภาพภายในตนเองของบุคลากร ส่งผลต่อการสร้างงานที่
การสร้
างงานที่มีคุณภาพ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรู้ของสังคม และเป็นที่ยอมรับทั้งด้านการวิจัย ด้านการ
มีคุณภาพ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรู้ของสังคม และเป็นที่ยอมรับทั้งด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน
เรียนการสอน
านภูอมงถิิป่นัญและด้
ญาท้าอนสายสนั
งถิ่นและด้บาสนุนสายสนั
บสนุนนแนวทางในการจั
และเป็นแนวทางในการจั
ด้านภูมิปัญด้ญาท้
น และเป็
ดการความรูด้ขการความรู
องสถาบันบั้ขณองสถาบั
ฑิตพัฒนศินลบัป์ณฑิ ต
พัฒนศิ
จัดขึ้นในระหว่
ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงละครวั
งหน้นาบัณสถาบั
นบันศิณลฑิป์ตพัฒนศิลป์
จัดลขึป์้นในระหว่
างวันที่ า5งวัสิงนหาคม  2559  ณ  โรงละครวั
งหน้า  สถาบั
ฑิตพัฒ

ซึง่ แต่ละวิทยาลัย/คณะ รวมถึงสํานักงานอธิการบดี ต้องดําเนินการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน เริ่มจากการ
ซึ่งแต่างและแสวงหาความรู
ละวิทยาลัย/คณะ รวมถึ้ งการจั
สำ�นักดงานอธิ
องดำ�เนินการประมวลและกลั
การจัดการความรู้ 7 ขั่น้นกรอง
ตอน เริการเข้
่มจาก าถึง
ค้นหาความรู้ การสร้
ความรูการบดี
้ให้เป็นต้ระบบ
การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรอง การเข้าถึง
ความรู
้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ ซึ่งผลที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวมาจากการแลกเปลี่ยน
ความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ ซึ่งผลที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวมาจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเรี้ขยนรู
องบุ้ของบุ
คลากรที
่ทํางานในประเด็
นทีน่สทีนทนาหรื
อในหน้
คลากรที
่ทำ�งานในประเด็
่สนทนาหรื
อในหน้าทีาที่ใกล้
่ใกล้เคีเคียยงทังทั้ง้งสิสิ้น้น ซึ่งซึนอกจากจะให้
่งนอกจากจะให้คความสํ
วามสำา�คัคัญ
ญกักับบการ
จัดการความรู
้แล้ว ยัง้แให้ล้วความสํ
ญกับ�การเผยแพร่
ความรูความรู
้เหล่า้เนัหล่้นาดันัง้นทีดั่ปงรากฏในเอกสารสถาบั
การจัดการความรู
ยังให้าคคัวามสำ
คัญกับการเผยแพร่
ที่ปรากฏในเอกสารสถาบันนบับัณณฑิฑิตตพัพัฒฒนศิ
น ลป์
ได้เชิญบุ่รค่วลากรที
่ร่วมโครงการการจั
ดการความรู
�เสนอผลงานการจัดดการความรู
การความรู้เพื้เพื่อ่อเป็เป็
นการแลกเปลี
่ยน ่ย น
ได้เชิศิญลบุป์คลากรที
มโครงการการจั
ดการความรู
้มานํ้มาานำ
เสนอผลงานการจั
นการแลกเปลี
ความรู
้ระหว่
คลากรมีการให้
มีการให้
รางวั
ลผลงานที่จ่จัดัดการและรวบรวมประเด็
การและรวบรวมประเด็นความรู
้ได้ด้ไี ด้ดโดยจั
ดเก็ดบเก็เป็บนเป็
เอกสาร
ความรู
้ระหว่
างบุาคงบุลากร
รางวั
ลผลงานที
นความรู
ี โดยจั
นเอกสาร
อย่างมีระบบ และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการความรู้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
อย่างมีระบบ และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการความรู้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีมาปฏิบัติจริง และได้มีการจัดการประกวดบทความ
ประสบการณ์
ของผูความรู
้เชี่ยวชาญเพื
่อเป็�หนดมาตรฐานตลอดจนสนั
นแนวทางการปฏิบัติงานที
ัติจมริีกงารจัดและได้
ดการประกวด
การจัดการองค์
้ เพื่อการกำ
บสนุ่ดนีมส่าปฏิ
งเสริบมให้
การแข่งมขัีกนารจั
อันจะก่
อให้เกิด
บทความการจั
ดการองค์
ความรู
า หนดมาตรฐานตลอดจนสนั
บสนุนส่กงถึเสริ
มให้�มคัีกญารจั
ดการแข่
งขันอันจะ
การสร้างแรงจู
งใจ กระตุ
้นให้้ เพื
ครู่อการกํ
อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนั
งความสำ
และคุ
ณค่าของการ
ก่อให้รวบรวมองค์
เกิดการสร้คาวามรู
งแรงจู
งใจ ากระตุ
้นให้
ครู อาจารย์การวิ
และบุ
กถึบงความสํ
าคัญและคุณค่า
้ ทางด้
นการเรี
ยนการสอน
จัย คด้ลากรทางการศึ
านภูมิปัญญาท้อกงถิษาตระหนั
่นและสายสนั
สนุน ปรากฏผลการ
ตัดสิน ดังนี้
ของการรวบรวมองค์
ความรู้ ทางด้า นการเรี ย นการสอน การวิจั ย ด้า นภู มิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ นและสายสนั บ สนุ น
ปรากฏผลการตั
สิน ดังนี้
1. ดผลการประกวดบทความการจั
ดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน
1.1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เรื่อง เทคนิคการสอนรำ�เพลงช้า - เพลงเร็ว ได้อันดับ 1
1. ผลการประกวดบทความการจั
ความรู
านการเรี
1.2 วิทยาลัยช่างศิลป เรื่อดงการองค์
การสอนศิ
ลปะด้้ วด้ยวิ
ธีการสาธิยตนการสอน
ได้อันดับ 2
1.1 วิทยาลั
โขทัลปอ่
ย เรืางทอง
่อง เทคนิ
การสอนรํ
าเพลงช้
า - เพลงเร็
1.3ยวินาฏศิ
ทยาลัลยปสุ
นาฏศิ
เรื่องคเทคนิ
คการสอนปี
่พาทย์
ได้อันดับว ได้
3 อันดับ 1
1.2 วิทยาลั
างศิลลปปวิเรืจ่อิตงร เรืการสอนศิ
วยวิธีการสาธิ
ได้อันดับ 2
1.4ยช่คณะศิ
่อง ด้านทัลกปะด้
ษะการวาดเส้
น ได้ ตชมเชย
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1.4 คณะศิลปวิจิตร เรื่อง ด้านทักษะการวาดเส้น ได้ ชมเชย
2. ผลการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ ด้านการวิจัย
2.1 คณะศิลปศึกษา เรื่อง กระบวนการการทําวิจัยในชั้นเรียน ในการเรียนรู้ทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ ได้
อั2.นดับผลการประกวดบทความการจั
1
ดการองค์ความรู้ ด้านการวิจัย
2.2 คณะศิ2.1
ลปนาฏดุ
างค์
คการสร้างสรรค์
านาชาติยเนรู
พื่อ้ทต้างวิ
อนรัชาการให้
บอาคันมตุี กะ ได้
คณะศิรลิยปศึ
กษาเรื่อเรืง่อเทคนิ
ง กระบวนการการทำ
�วิงจานนาฏศิ
ัยในชั้นเรีลยนป์นในการเรี
ประสิทธิอัภนาพ  ได้
ดับ 2อันดับ 1
ลปนาฏดุรธิยรรมราช
างค์ เรื่องเรืเทคนิ
การสร้าางสรรค์
งสรรค์งผานนาฏศิ
นานาชาติยนเพื่อได้ต้ออนรั
2.3 วิทยาลั2.2
ยช่าคณะศิ
งศิลปนครศรี
่อง คการสร้
ลงานศิลลป์ปะอาเซี
ันดับบอาคั3 นตุกะ
ได้2.4
อันดัวิบท2ยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เรื่อง การดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย ของนักศึกษา วิทยาลัย
ยาลัรยี ช่ได้างศิ
ลปนครศรีธรรมราช เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาเซียน ได้อันดับ 3
นาฏศิ2.3
ลปจัวินททบุ
ชมเชย
2.4 วิทยาลัยนาฏศิลปจัดนการองค์
ทบุรี เรืค่องวามรู
การดำ้ ด้�เนิ
นงานเพื
เพิ่มประสิ
3. ผลการประกวดบทความการจั
านภู
มิปัญ่อญาท้
องถิ่นทธิภาพงานวิจัยของนักศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชมเชย
3.1 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ เรื่อง กลวิธีการเดี่ยวระนาดเอกสองรางตามแนวศิลปินต้นแบบ อาจารย์นัฐ
3. ผลการประกวดบทความการจั
ดการองค์ความรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
พงศ์
โสวัตร ได้อันดับ 1
คณะศิลปร้
ลปนาฏดุ
่อง กลวิ
ธีการเดีได้่ยวระนาดเอกสองรางตามแนวศิ
ลปินต้นแบบ อาจารย์
3.2 วิทยาลั3.1
ยนาฏศิ
อยเอ็รดิยางค์
เรื่องเรืการทํ
าโหวด
อันดับ 2
นัฐ3.3
พงศ์วิ  ทโสวั
อันดับลปสุ
1 โขทัย เรื่อง กลองยาวสุโขทัย ได้ชมเชย
ยาลัตรยได้
นาฏศิ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การทำ�โหวด ได้อันดับ 2
3.4 วิทยาลั3.2
ยนาฏศิ
ลปนครศรีธรรมราช เรื่อง เทคนิคการเชิดรูปครู (ฤาษี) หนังตะลุง ได้ชมเชย
3.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เรื่อง กลองยาวสุโขทัย ได้ชมเชย
3.5 วิทยาลั3.4ยนาฏศิ
ลปลพบุรี เรื่อง วิธีการเชิดเบิกหน้าพระหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี ได้
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เรื่อง เทคนิคการเชิดรูปครู (ฤาษี) หนังตะลุง ได้ชมเชย
ชมเชย3.5 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง วิธีการเชิดเบิกหน้าพระหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เรื่อง อนุรักษ์สืบสานดนตรีปี่แก้ว ได้ชมเชย
ได้3.6
ชมเชย
4. ผลการประกวดบทความการจั
ดการองค์
บสนุปนี่แก้ว ได้ชมเชย
3.6 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสี
มาคเรืวามรู
่อง อนุ้ ด้รักาษ์นสายสนั
สืบสานดนตรี
4.1 วิท4.ยาลัผลการประกวดบทความการจั
ยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง การเดิ
นทางไปราชการต่างประเทศ ได้อันดับ 1
ดการองค์ความรู้ ด้านสายสนับสนุน
4.2 วิทยาลั4.1
ยนาฏศิ
ลปสุ
พรรณบุ
รี เรืรี ่อเรืง่อการทํ
นทีมให้มีปางประเทศ
ระสิทธิภาพ
วิทยาลั
ยนาฏศิ
ลปลพบุ
ง การเดิางานเป็
นทางไปราชการต่
ได้อันได้ดัอบัน1ดับ 2
4.3 วิทยาลั4.2
ยนาฏศิ
ลปสุ
โขทัลยปสุเรืพ่อรรณบุ
ง การจั
อมเพื
ส่งมเสริ
มการให้
ริกอารที
วิทยาลั
ยนาฏศิ
รี เรืด่อสภาพแวดล้
ง การทำ�งานเป็
นทีม่อให้
ีประสิ
ทธิภาพบได้
ันดับ่ด2ี ได้อันดับ 3
4.4 วิทยาลั4.3ยนาฏศิ
นทบุลปสุ
รี เรื
ฒนากระบวนการให้
การรถส่
วิทยาลัลยปจั
นาฏศิ
โขทั่อยง เรืการพั
่อง การจั
ดสภาพแวดล้อมเพื่อบส่งริเสริ
มการให้วบนกลางของงานยานพาหนะ
ริการที่ดี ได้อันดับ 3
4.4 วิทผยาลั
นาฏศิ
รี เรือ่ ง การพัฒนากระบวนการให้บริการรถส่วนกลางของงานยานพาหนะ
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้
ู้รับยบริ
การลปจัได้นทบุ
ชมเชย
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ ได้ ชมเชย
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- โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมเป็น
โครงการประชุ
มสัทมยาลั
มนาเครื
อข่ายราชมงคลและสถาบั
การจั ดการความรู
้ มหาวิ
เครือข่ายการจัดการความรู้กับมหาวิ
ยเทคโนโลยี
นการพลศึ
กษาทยาลั
ซึ่งมียวัตเทคโนโลยี
ถุประสงค์เพืร่อาชมงคล
สถาบันบริ
การพลศึ
ณฑิตพัฒนศิลป์นเวทีให้ผู้ที่สนใจแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ซึ่งได้ดำ�เนินโครงการ
การองค์กคษาและสถาบั
วามรู้ด้านต่างๆ นสูบั่สาธารณชนและเป็
ในปีงบประมาณ
2559
ณดฑิการความรู
ตพัฒนศิล้ ในศตวรรษที
ป์ได้สนับสนุ่ 21”
นให้(Community
บุคลากรเข้าร่วมเป็น
ประชุมเครือข่ายการจั
ดการความรู้ พ.ศ.
เรื่อง “ชุ
มชนนัทางสถาบั
กปฏิบัติ สูน่กบัารจั
เครือข่าofยการจั
ดการความรู
้กับมหาวิManagement
ทยาลัยเทคโนโลยี
าชมงคลและสถาบั
่งมีวนัตธ์ถุ2559
ประสงค์เพื่อ
Practice
for Knowledge
in the ร21st
century) ในระหว่นาการพลศึ
งวันที่ 2 –กษา
5 กุมซึภาพั
ณ โรงแรมเชี
ิว จังหวัดเชียงใหม่แนละบุ
นบัณฑิ่ยตนความรู
พัฒนศิลป์้ร่วเข้มกั
าร่นวมฟัซึ่งการสั
บริการองค์
ความรู้ดย้างใหม่
นต่าแงๆกรนด์
สู่สวาธารณชนและเป็
เวทีคให้ลากรของสถาบั
ผู้ที่สนใจแลกเปลี
ได้ดํามเนิมนา
นโครงการ
เป็นอจำข่�นวนมาก
ส่งผลงานเข้
วมประกวดแนวปฏิ
ี่ดี (Good
Practices)
โครงการประชุ
มมนา
ประชุมเครื
ายการจัดและได้
การความรู
้ เรื่องาร่“ชุ
มชนนักปฏิบัติ บสูัต่กิทารจั
ดการความรู
้ ในศตวรรษที
่ ๒๑”มสั(Community
เครือข่for
ายการจั
ดการความรู้ Management
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
สถาบันการพลศึ
กษาและสถาบั
นศิลนป์ธ์ 2559 ณ
of Practice
Knowledge
in the
21st century)
ในระหว่
างวันที่ 2นบั–ณ5ฑิตกุพัมฒภาพั
ประเภทอาจารย์
และบุคนลากร
สุขไกรมมนาเป็น
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์1.วิวได้จัรงางวั
หวัลดบทความดี
เชียงใหม่เด่แนละบุ
คลากรของสถาบั
บัณฑิ“เหรี
ตพัฒยญเงิ
นศินล”ป์ให้เข้แาก่ร่  วดร.เขม
มฟังการสั
และ และได้
นายดิสวัสฒ่งผลงานเข้
น์ ภาคฐินาร่เรืว่อมประกวดแนวปฏิ
ง รูปแบบการบรรเลงลงโรงโนราในจั
หวัดนครศรีธโครงการประชุ
รรมราช ของวิทมยาลั
นาฏศิลปอข่ายการ
จํานวนมาก
บัติที่ดี (Good งPractices)
สัมยมนาเครื
นครศรีธรรมราช
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. ได้รางวัลบทความดีเด่น ประเภทอาจารย์และบุคลากร ให้แก่ นางเกษร เอมโอด เรื่อง เทคนิค
1.
ได้รางวั
ล บทความดี
น ประเภทอาจารย์
และบุ
คลากร
การสร้างงานสร้างสรรค์
ด้านนาฏศิ
ลป์วิทยาลัเด่ยนาฏศิ
ลปสุโขทัย ของวิทยาลั
ยนาฏศิ
ลปะสุ“เหรี
โขทัย ยญเงิน ” ให้ แก่ ดร.เขม
สุขไกร และ นายดิสวัฒ3.น์ ภาคฐิ
่อง รูปแบบการบรรเลงลงโรงโนราในจั
ธรรมราช
ของวิ
ได้รางวันลเรื
บทความดี
เด่น ประเภทอาจารย์และบุคลากรงหวั
ให้ดแก่นครศรี
นายณรงค์
ฤทธิ์ คงปิ
่น ทยาลัย
นาฏศิลปนครศรี
เรื่อง เทคนิธรรมราช
คการสอนแบบบูรณาการ ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
2. 4.ได้รบทความของสถาบั
างวัล บทความดีนเบัด่ณนฑิประเภทอาจารย์
ให้ แก่ นางเกษร
ตพัฒนศิลป์ ได้ลงเล่แมละบุ
บทสรุคปลากร
บทความแนวปฏิ
บัติที่ดี “ชุมชน เอมโอด
นักปฏิคบการสร้
ัติสู่การจั
ดการความรู
้ในศตวรษที
่ 21” จำล�ป์นวน
11 เรืย่อนาฏศิ
ง ลปสุโขทัย ของวิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย
เรื่อง เทคนิ
างงานสร้
างสรรค์
ด้านนาฏศิ
วิทยาลั
ณฑิตพัฒนศิเลด่ป์น ได้ประเภทอาจารย์
เข้านำ�เสนอผลงานภาคโปสเตอร์
และบุคลากร
3. 5.ได้รสถาบั
างวัลนบับทความดี
แ ละบุคลากรประเภทอาจารย์
ให้แก่ นายณรงค์
ฤทธิ์ คงปิ่น
จำ�นวน
11 เรื่อง
เรื่อง เทคนิ
คการสอนแบบบู
รณาการ ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

4. บทความของสถาบั นบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ลงเล่ม บทสรุปบทความแนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชน
นักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรษที่ ๒๑" จํานวน ๑๑ เรื่อง
5. สถาบั น บั ณ ฑิต พั ฒ นศิล ป์ ได้เ ข้ า นํ าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ประเภทอาจารย์ แ ละ
บุคลากร จํานวน 11 เรื่อง
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5.2.3 การพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยได้จัดสรรทุนการศึกษาเพื่ออุดหนุน
การศึกษาในระดับ5.2.3
ปริญการพั
ญาโทฒและปริ
ญญาเอกและบุ
ในปีงคบประมาณ
พ.ศ.ก2559
			
นาครู อาจารย์
ลากรทางการศึ
ษา ดังนี้

ณฑิตดัพังนีฒ้ นศิลป์ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยได้จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อ
ในระดับปริญญาเอกจําสถาบั
นวน 6นบัราย
อุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
นายทวี�วนวน
ัฒน์ 6จิตราย
ติเวทย์
ในระดับปริ1.ญญาเอกจำ
ดังนีก้ ุล สังกัด สํานักงานอธิการบดี
นางสาวธั
กษณ์กุลใจเที
คณะศิการบดี
ลปศึกษา
1.2.นายทวี
วัฒน์ญจิญาลั
ตติเวทย์
สังกั่ยดงสำสั�งนักักดงานอธิ
นางสาวขวั
ญใจ
คงถาวร
ลปนาฏดุ
2.3.นางสาวธั
ญญาลั
กษณ์
ใจเที่ยสังงสักังดกัดคณะศิ
คณะศิ
ลปศึกษาริยางค์
นายเฉลิมญชัใจย คงถาวร
ภิรมย์รักสัษ์งกัสัดงกัคณะศิ
ด สํานัลกปนาฏดุ
งานอธิรกิยารบดี
3.4.นางสาวขวั
างค์
นายสรายุ
จันรทรสมบั
ยนาฏศิกลารบดี
ปร้อยเอ็ด
4.5.นายเฉลิ
มชัยทภิธรมย์
ักษ์ สังกัตดิ วิสำท�ยาลั
นักงานอธิ
5.6.นายสรายุ
ทธ จัลนิ่วทรสมบั
วิทยาลั
นาฏศิ
ลปร้อลยเอ็
ด นธุ์
ว่าที่ร้อยตรี
เมฆา อุต่นิ ฤทธิ
์ วิทยยาลั
ยนาฏศิ
ปกาฬสิ
6. ว่าที่ร้อยตรีลิ่วเมฆา อุ่นฤทธิ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

ระดับปริญญาโท จํานวน 9 ราย ดังนี้
ระดับปริญญาโท จำ�นวน 9 ราย ดังนี้
1. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง สังกัด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
1. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง สังกัด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
นายชานนท์พรมเสื
พรมเสื
นักงานอธิ
การบดี
2.2.นายชานนท์
อ สัองกัสัดงกัสำด�นัสํกางานอธิ
การบดี
นางสุ
ิตตรามินมิานสัางกัสัดงกัวิดทยาลั
วิทยาลั
ยนาฏศิ
ลปนครศรี
ธรรมราช
3.3.นางสุ
จิตจตรา
ยนาฏศิ
ลปนครศรี
ธรรมราช
นายเอกชั
ย แสงแก้
นักงานอธิ
การบดี
4.4.นายเอกชั
ย แสงแก้
ว สัวงกัสัดงกัสำด�นัสํกางานอธิ
การบดี
นางสาวขนิ
มิโคกรั
นักงานอธิ
การบดี
5.5.นางสาวขนิ
ษฐาษฐา
ภูมภูิโคกรั
กษ์กสัษ์งกัสัดงกัสำด�นัสํกางานอธิ
การบดี
6.6.นายคมสั
น จุนลจุนวล
สังกัสัดงกัสำด�นัสํกางานอธิ
การบดี
นายคมสั
ลนวล
นักงานอธิ
การบดี
7.7.นางสาวธี
รดารดา
มโนสุ
จริตจริสัตงกัสัดงกัสำด�นัสํกางานอธิ
การบดี
นางสาวธี
มโนสุ
นักงานอธิ
การบดี
8.8.นางสาวนั
นทินกทิา กแก้
คณะศิ
ลปวิลจปวิ
ิตรจิตร
นางสาวนั
า วแก้ปัญวปัญา
ญญา
คณะศิ
9. นายชูเกียรติ สุทิน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
9. นายชูเกียรติ สุทิน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
การเลื่อนวิทยฐานะของข้าการเลื
ราชการครู
่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู
วิทยฐานะเดิม

ครู
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ผอ.ชํานาญการพิเศษ

วิทยฐานะใหม่
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ผอ.เชี่ยวชาญ

จานวน (คน)
10
15
-

การเลื่อนระดับของบุ
การเลื่อนระดับของบุคลากรทางการศึ
กษา คลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติการ
ชํานาญการ

ระดับเดิม

ระดับใหม่
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ

จานวน (คน)
1
2

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและการพัฒนาบุคลากรในรู
57 ปแบบต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังนี้
1. โครงการฝึ ก อบรมพั ฒ นาครู ผู้ ส อนสาขาทั ศ นศิ ล ป์ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่ ม เป้ า หมาย

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังนี้
1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มเป้าหมาย
คือ ข้าราชการครูผู้สอนด้านทัศนศิลป์จำ�นวน 98 ราย ดำ�เนินการระหว่างวันที่ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำ�นักงานอธิการบดี ศาลายา และอาคารดุริยางค์ไทยชั้น 2 วิทยาลัยนาฏศิลป  งบประมาณ
ที่ใช้ทั้งสิ้นเป็นเงิน 170,622.55 บาท
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนนาฏศิลป์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพนาฏศิลป์ไทย ดนตรีและ
การแสดงพื้นบ้าน และศิลปสากล) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มเป้าหมายคือ  ครูผู้สอนวิชาชีพเฉพาะ นาฏศิลป์
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพนาฏศิลป์ไทย ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน และศิลปสากล) จำ�นวน 300 ราย เป็น
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรภายใน ดำ�เนินการโดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำ�นักงานอธิการบดี 1. ตึกละคร
สถานที่จัดโครงการคือ อาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป อาคารดุริยางค์ไทย ชั้น 1 และชั้น 2 วิทยาลัย
นาฏศิลป ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นเป็นเงิน  630,279.05 บาท
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำ�แหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ 6 เดือน
จำ�นวน 39 ราย เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและสำ�นักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำ�เนินการ
ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2559 ณ สำ�นักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และออโรร่า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นเป็นเงิน  326,000 บาท
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำ�แหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ 6 เดือน
จำ�นวน 3 ราย เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและสำ�นักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำ�เนินการ
ระหว่างวันที่ วันที่ 1-5 สิงหาคม 2559 ณ สำ�นักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และบรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัด
ระยอง งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นเป็นเงิน  25,192 บาท
5. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มเป้าหมายคือ  
ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ�ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำ�นวน
150 คน ดำ�เนินการ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) วันที่ 5 กันยายน 2559 งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นเป็นเงิน
193,648.99 บาท
6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559  กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร จำ�นวน 84 คน ดำ�เนินการ
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำ�นักงานอธิการบดี ศาลายา วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2559 งบประมาณที่ใช้เป็นเงิน
115,966 บาท
7. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ เป็นโครงการส่วนกลางเพื่อสนับสนุนบุคลากรฝ่ายต่างๆ เข้า
ร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนากับหน่วยงานภายนอก จำ�นวน
8 ราย งบประมาณที่ใช้เป็นเงิน 79,200 บาท ดังนี้
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7.1 การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 29 หน่วยงานที่ดำ�เนินการคือ กรมประชาสัมพันธ์
งบประมาณจำ�นวน 3,900 บาท
7.2 โครงการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงาน เพื่อเลื่อนตำ�แหน่งระดับชำ�นาญการ หน่วยงานที่ดำ�เนินการ
คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งบประมาณจำ�นวน 4,000 บาท
7.3 หลักสูตรการรักษาสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ โปรแกรมสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ใส่ใจสุขภาพ หน่วยงาน
ที่ดำ�เนินการคือ สำ�นักงาน กพ งบประมาณจำ�นวน 9,300 บาท
7.4 หลักสูตรการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ รุ่นที่ 1/2559 หน่วยงานที่ดำ�เนินการคือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย งบประมาณจำ�นวน 19,500 บาท
7.5 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หน่วยงานที่ดำ�เนินการ คือ
กรมบัญชีกลาง งบประมาณจำ�นวน 77,000 บาท
8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำ�ลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำ�นวน 78 ราย 1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) และอาคาร
นาวีภิรมย์ ตำ�บลหัวหิน อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 งบประมาณ
ที่ใช้ดำ�เนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน 201,767.01 บาท
9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร รูปแบบการปรับโครงสร้างองค์กรและการวางแผนอัตรา
กำ�ลังที่เหมาะสม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำ�นวน 58 ราย ดำ�เนินการ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)
และรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 งบประมาณที่ใช้ดำ�เนินการ
ทั้งสิ้นเป็นเงิน 138,730 บาท
10 โครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการครูและ
บุคลกรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำ�นวน 50 ราย วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ดำ�เนินการโดย
กองบริการการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) งบประมาณที่ใช้ดำ�เนินการทั้งสิ้น
เป็นเงิน 151,400 บาท
11. โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำ�นวน 80 ราย วันที่ 2-3 กันยายน 2529 ดำ�เนินการโดย
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) งบประมาณที่ใช้ดำ�เนินการทั้งสิ้น
เป็นเงิน 90,000 บาท
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จำ�นวน 70 ดำ�เนินการโดยฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)
ราย วันที่ 2-3 ธันวาคม 2558 งบประมาณที่ใช้ดำ�เนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน 70,000 บาท
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13. โครงการอบรมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ ด้านการป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำ�นวน
120 ราย ดำ�เนินการโดยฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ณ อาคารดุริยางค์ไทย ชั้น 2 วิทยาลัยนาฏศิลป วันที่ 8-9 กันยายน
2559 งบประมาณที่ใช้ดำ�เนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน 63,500 บาท
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำ�นวน 50 ราย ดำ�เนินการโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 งบประมาณที่ใช้ดำ�เนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน 50,000 บาท
15. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำ�นวน 80 ราย ดำ�เนินการโดยฝ่ายบริหารงานกลาง วันที่ 17-18 สิงหาคม
2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) งบประมาณที่ใช้ดำ�เนินการทั้งสิ้น
เป็นเงิน 41,200 บาท
16.   โครงการจัดทำ�มาตรฐานกระบวนงาน กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำ�นวน 100 ราย ดำ�เนินการโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา และ กพร. วันที่ 23-25
มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) งบประมาณที่ใช้ดำ�เนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน
114,000 บาท
		 5.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานจัดการภายในองค์กร
ที่สอดคล้องกับแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2555 –
2559 (ฉบับปรับปรุงครั้ง ที่ 1) โดยได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความสำ�คัญต่อการบริหารจัดการ ในการให้
บริการนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป การพัฒนาระบบสารสนเทศได้
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล ที่มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสูง ซึ่งการพัฒนาระบบได้จัดเก็บข้อมูลใน
ทุกด้านได้แก่ ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา หลักสูตร บุคลากร การเงิน งบประมาณ และองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
เป็นต้น ดังนั้น เพื่อช่วยให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ สำ�หรับการบริหารจัดการและนำ�มาใช้ในการตัดสินใจ
สำ�หรับการผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศสำ�หรับการบริหารงานภายในองค์กรและการให้บริการประชนและผู้สนใจทั่วไป สามารถ
เข้าใช้บริการระบบสารสนเทศต่างๆของสถาบันฯ  โดยผ่านช่องทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้ดังนี้
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พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงานภายในองค์กรและการให้บริการประชนและผู้สนใจทั่วไป สามารถ
เข้าใช้บริการระบบสารสนเทศต่างๆของสถาบันฯ โดยผ่านช่องทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้ดังนี้
1. ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ซึง่ เป็นระบบที่ให้บริการนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
1. ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการนักเรียน นักศึกษา และ
ในการติดตามข่
าวประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา และตรวจสอบผลการศึกษา โดยสามารถเข้าใช้บริการที่เว็บไซต์
ผู้ปกครอง ในการติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา และตรวจสอบผลการศึกษา โดยสามารถเข้าใช้บริการที่
http://registra.bpi.ac.th
เว็บไซต์ http://registra.bpi.ac.th

2. ระบบห้
องสมุอดงสมุ
อัตโนมั
ิ เป็ตนิ  ระบบที
่ให้บริ่ให้การ
สืองและสื
บค้นบข้ค้อนมูข้ลอสารสนเทศ
ผ่านระบบ
2. ระบบห้
ดอัตตโนมั
เป็นระบบที
บริกยืารม- ยืคืมน- คืหนั
น งหนั
สือและสื
มูลสารสนเทศ
ผ่าน
อินเตอร์
เน็ตเน็ผูต้ใช้บผูริ้ใกช้ารทั
ไปสามารถสมั
ครเป็คนรเป็
สมาชิ
กในระบบดั
งกล่างวได้
โดยสามารถเข้
าใช้บริากใช้ารได้
ี่เว็บทไซต์
ระบบอิ
นเตอร์
บริก่วารทั
่วไปสามารถสมั
นสมาชิ
กในระบบดั
กล่าวได้
โดยสามารถเข้
บริกทารได้
ี่
เว็บhttp://ulibm.bpi.ac.th
ไซต์ http://ulibm.bpi.ac.th

3. ระบบสืบค้นข้อมูลศูนย์รักษ์ศิลป์ เป็นระบบที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจัดเก็บเป็นองค์ความรู้
ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และด้านศิล61ปวัฒนธรรม โดยผู้สนใจและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้
บริการได้ที่เว็บไซต์ http://www.artccenter.com

3. ระบบสืบค้นข้อมูลศูนย์รักษ์ศิลป์ เป็นระบบที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจัดเก็บเป็นองค์ความรู้
3. ระบบสืบค้นข้อมูลศูนย์รักษ์ศิลป์  เป็นระบบที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจัดเก็บเป็นองค์
ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผู้สนใจและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้
ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และด้านศิลปวัฒนธรรม  โดยผู้สนใจและประชาชนทั่วไปสามารถ
บริ
ี่เว็บทไซต์
เข้ากใช้ารได้
บริกทารได้
ี่เว็บhttp://www.artccenter.com
ไซต์ http://www.artccenter.com

4. ระบบจองตั๋วการแสดงออนไลน์ เป็นระบบที่ให้บริการการจัดกิจกรรมนิทรรศการการแสดงด้านทัศนศิลป์
และกิจกรรมการแสดงต่
างๆ ๋วการแสดงออนไลน์
ทั้งของหน่วเป็ยงานในสั
นบัณฑิตดพักิฒจนศิ
ลป์แทละหน่
วยงานภายนอก
4. ระบบจองตั
นระบบทีงกั่ใดห้สถาบั
บริการการจั
กรรมนิ
รรศการการแสดง
ด้ประชาชนและผู
านทัศนศิลป์ ้ทและกิ
จกรรมการแสดงต่
างๆ ทั้งของหน่วยงานในสั
นบัณฑิตพั่นฒั่งนศิ
ลป์และหน่ผ่าวนระบบ
ยงาน
ี่สนใจรั
บชมชุดกิจกรรมการแสดงของโรงละครวั
งหน้งากัดสถาบั
สามารถจองที
การแสดงได้
ภายนอก ประชาชนและผู้ที่สนใจรับชมชุดกิจกรรมการแสดงของโรงละครวังหน้า สามารถจองที่นั่งการแสดงได้
เว็บไซต์ www.wangnatheater.com
ผ่านระบบเว็บไซต์ www.wangnatheater.com

5. ระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ เป็นระบบที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การบริหารงาน โครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ที่
62
ความสนใจเกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยสามารถเข้าชมข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์

5. ระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ เป็นระบบที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การบริหารงาน โครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของสถาบั
นบัณฑิบตไซต์
พัฒปนศิ
ลป์ มพัเพืน่อธ์ประชาสั
มพันธ์่เผยแพร่
องค์กรให้
่รู้จักแก่บการบริ
ุคคลหรื
อหน่วยงานภายนอก
5. ระบบเว็
ระชาสั
เป็นระบบที
ข้อเมูป็ลนข่ทีาวสาร
หารงาน
โครงการและ ที่
กิจกรรมต่างๆ่ยวกัของสถาบั
เพื่อประชาสัมาชมข้
พันธ์ออมูงค์ลประชาสั
กรให้เป็นมทีพั่รนู้จธ์ักขแก่
บุคคลหรื
ยงานบไซต์
ความสนใจเกี
บสถาบันนบับัณณฑิฑิตตพัพัฒฒนศินศิลลป์ป์ โดยสามารถเข้
่าวสารต่
างๆอหน่
ได้ทวางเว็
ภายนอก ที่ความสนใจเกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยสามารถเข้าชมข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
http://www.bpi.ac.th
ได้ทางเว็บไซต์ http://www.bpi.ac.th

6. ระบบฐานข้
เป็นระบบที
ัดเก็คบวามรู
องค์ค้ปวามรู
้ประเภทต่
ประเภทงานวิ
ัย
6. ระบบฐานข้
อมูลงานวิอมูจลัยงานวิเป็จนัยระบบที
่จัดเก็บ่จองค์
ระเภทต่
างๆ างๆ
ได้แก่ได้แก่ประเภทงานวิ
จัยจงาน
งานสร้
างสรรค์
และการจั
ดการความรู
้ ซึ่งระบบดั
งกล่ให้าบวได้
ห้บริการแก่
ษา บุคลากรของ
สร้
างสรรค์
และการจั
ดการความรู
้ ซึ่งระบบดั
งกล่าวได้
ริกใารแก่
นักเรียนนักนัเรีกยศึนกษานักบุศึคกลากรของหน่
วยงาน
หน่
ว
ยงาน
รวมถึ
ง
ประชาชนและผู
ท
้
ส
่
ี
นใจทั
ว
่
ไป
สามารถที
จ
่
ะเข้
า
มาสื
บ
ค้
น
ข้
อ
มู
ล
องค์
ค
วามรู
ป
้
ระเภทต่
า
งๆ
ได้
ท
าง
รวมถึงประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถที่จะเข้ามาสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ประเภทต่างๆ ได้ที่ทางเว็บี่ทไซต์
เว็บไซต์ http://rdedu.bpi.ac.th/research
http://rdedu.bpi.ac.th/research

7. ระบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศออนไลน์ เป็นระบบที่ให้ผู้ใช้บริการประเมินความพึงพอใจ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อประเมินว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบมาก
น้อยเพียงใด รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ต้องการให้หน่วยงานปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบสนเทศให้มี
63
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าประเมินระบบสารเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ทาง

7. ระบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศออนไลน์ เป็ นระบบที ่ ให้ ผ ู ้ ใช้ บริ ก ารประเมิ น
ความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อประเมินว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ
ระบบมากน้อยเพียงใด รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ต้องการให้หน่วยงานปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าประเมินระบบสารเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ทาง
เว็บไซต์  www.bpi.ac.th/pramern.htm

8. โครงสร้างระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นโครงสร้างการให้บริการ
ระบบสารสนเทศ และการบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ จากการบริการงานส่วนกลางไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค
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8. โครงสร้างระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   ซึ่งเป็นโครงสร้างการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ   และการบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จากการบริการงานส่วนกลางไปยังหน่วยงานส่วนภูมภิ าค เว็บไซต์  www.bpi.ac.th/pramern.htm
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

INTERNET

MPLS 4 MB.

ระบบ ระบบ ระบบบริหาร ระบบ เว็บโรงละคร เว็บศูนย์รัก
ทะเบียน ห้องสมุด จัดการศึกษา Che-QA วังหน้า
ศิลป์
Online

MPLS 4 MB.
MPLS 4 MB.
Gigabit Ethernet
70/4MB. (GIN)

Server Cloud
บนเครือข่าย GIN

MPLS 10 MB.

MPLS 4 MB.
MPLS 4 MB.
MPLS 4 MB.

สานักงานอธิการบดี

MPLS 4 MB.
MPLS 4 MB.
MPLS 4 MB.

DNS

HTTP

PROXY

WSUS WEB

คณะ
คณะศิลป
ห้องเรียน
ศิลปศึกษา นาฏดุรยิ างค์ คอมพิวเตอร์

คณะศิลปวิจิตร
วิทยาลัยนาฏศิลป
วนศ.เชียงใหม่
วนศ.สุโขทัย
วนศ.ลพบุรี
วนศ.ร้อยเอ็ด
วนศ.กาฬสินธุ์
วนศ.นครราชสีมา

MPLS 4 MB.

วนศ.จันทบุรี

MPLS 4 MB.

วนศ.สุพรรณบุรี
วนศ.อ่างทอง

MPLS 4 MB.

วนศ.นครศรีธรรมราช

MPLS 4 MB.

วนศ.พัทลุง

MPLS 4 MB.

วิทยาลัยช่างศิลป์

MPLS 4 MB.
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สานักหอสมุดกลาง
(ศาลายา)

MPLS 4 MB.

MPLS 4 MB.

ห้องสืบค้นศูนย์
รักษ์ศิลป์

สนง.อธิการบดี (ศาลายา)

วชศ.นครศรีธรรมราช
วชศ.สุพรรณบุรี

สรุปผลการดำ�เนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2558 – 2562 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลการดำ�เนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2558 – 2562 ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และช่างศิลป์ ให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
1.1 การผลิตผู้สำ�เร็จการศึกษา
สถาบันฯ ได้ดำ�เนินการการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ โดยได้
ผลิตผู้สำ�เร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม จำ�นวนทั้งหมด 2,904 คน ประกอบด้วย
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน
2,118 คน
- ระดับอาชีวศึกษา
จำ�นวน
242 คน
- ระดับอุดมศึกษา
จำ�นวน
544 คน
1.2 การปรับปรุงหลักสูตร
สถาบันฯ ได้ดำ�เนินการปรับปรุงหลักสูตร จำ�นวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1) ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2) ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3) ปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต ตามกรอบคุณมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
1.3 การอบรมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถดำ�รงชีวิตในศตวรรษที่ 21
สถาบันฯ ได้ดำ�เนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถดำ�รงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ดังนี้
1) โครงการ”เรียนรู้ทักษะการสื่อสารรู้เท่าทันเทคโนโลยี
2) โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
3) โครงการศิลปะ วัฒนธรรม พัฒนศิลป์ต่อต้านยาเสพติดชีวิตสดใส
4) โครงการแนะแนวทักษะอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา
1.4 การมอบทุนการศึกษา
สถาบันฯ ได้ดำ�เนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำ�นวน 3 ประเภททุน ได้แก่
1) ทุนเรียนดี ศิลปะเด่น
จำ�นวน 519 คน
2) ทุนผู้พิการ และด้อยโอกาส จำ�นวน 177 คน
3) ทุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำ�หรับนักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำ�นวน 438 คน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม องค์ความรู้ด้านศิลป
วัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับและนำ�ไปตีพิมพ์หรือใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 การส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม
สถาบันฯ ได้ดำ�เนินการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม โดยได้
ดำ�เนินการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม จำ�นวนทั้งหมด 45 เรื่อง ประกอบด้วย
- งานวิจัย 16 เรื่อง
- งานสร้างสรรค์ จำ�นวน 11 เรื่อง
- งานสร้างสรรค์โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จำ�นวน 18 เรื่อง
2.2 การเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม
1) สถาบันฯ ได้น�ำ ผลงานสร้างสรรค์โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จำ�นวน 18 เรือ่ ง
ไปเผยแพร่ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2559 ณ ลานอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์
พื้นถิ่นล้านนา
2) สถาบันฯได้นำ�งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม จำ�นวน 6 เรื่อง ไปเผยแพร่ในงาน
SIBR-RDINRRU 2016 Osaka International Conference ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-11
กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและ
สังคม สถาบันฯ ได้ดำ�เนินการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริการทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีดำ�เนินการจัดทำ�หลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และ
ทัศนศิลป์ จำ�นวน 5 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรระยะสั้นประเภทวิชานาฏศิลป์ไทย (รำ�วงมาตรฐาน)
2) หลักสูตรระยะสั้นประเภทวิชาดุริยางคศิลป์ไทย (กลองยาวและขิม)
3) หลักสูตรระยะสั้นประเภทวิชาคีตศิลป์ไทย (เพลงรำ�วงมาตรฐาน)
4) หลักสูตรระยะสั้นประเภทวิชาทัศนศิลป์ (การเขียนภาพคนเหมือน)
5) หลักสูตรระยะสั้นประเภทวิชาทัศนศิลป์นานาชาติ (ศิลปะร่วมสมัย)
เพื่อนำ�ไปบริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจ หรือชุมชนต่างๆ จนสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการของสถาบันฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
4.1 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฯ ได้ดำ�เนินการ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
โดยมีการจัดแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมต่างๆ หรือการจัดแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติ รวมทั้งงานพระราชพิธีและรัฐพิธี ในเวทีระดับทั่วไป จนถึงเวทีระดับชาติและนานาชาติ
จนเป็นที่ยอมรับ โดยมีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
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4.1.1 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในประเทศ
4.1.1.1 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและงานพระราชพิธีและ
รัฐพิธี อาทิเช่น
1) การแสดงศิลปวัฒนธรรม งาน พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 ระหว่างวันที่ 1-10 ณ สวนหลวง ร.9
2) การแสดงและการบรรเลงงานสโมสรสันนิบาต โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 7 ธันวาคม 2558 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า
ทำ�เนียบรัฐบาล
3) การแสดงนาฏศิลป์และการบรรเลง โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การแสดงเฉลิมพระเกียรติ “ศิลป-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน”) วันที่ 24
ธันวาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ
4) การแสดงทางด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมเพื่ อ ต้ อ นรั บ ประมุ ข อาคั น ตุ ก ะหรื อ ผู้ นำ �
ต่างประเทศ : ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (นายไมตรี สิริเสนา) ระหว่าง
วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2558 ณ ทำ�เนียบรัฐบาล
5) งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2559 ณ ลานอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ หอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
6) การแสดงโขนชุดยกรบ และระบำ�อู่ทอง ในการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ
“เฉลิมราชย์ เฉลิมขวัญวันสายใจไทย” วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำ�กัด
(มหาชน)
7) การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยงานใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2559 ณ เวทีท้องสนามหลวง
8) ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้าและวิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัย
ช่างศิลป์ในสังกัด 15 แห่ง วันที่ 9 มิถุนายน 2559
9) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้าและวิทยาลัย
นาฏศิลป์และวิทยาลัยช่างศิลป์ในสังกัด 15 แห่ง วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
10) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี   ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้าและวิทยาลัยนาฏศิลป์
และวิทยาลัยช่างศิลป์ในสังกัด 15 แห่ง วันที่ 4 กรกฎาคม2559
11) การเข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ ทำ�เนียบ
รัฐบาล
12) เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
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4.1.1.2 การเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมในเวทีระดับชาติและเทศกาลทีส่ �ำ คัญของประเทศ อาทิเช่น
1) เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานจัดประชุมนานาชาติทันตแพทย์โลกของ
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา
3) เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาล Thailand-Korea Friendship
Festival 2015-visit and Taste ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
4) เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเทศการลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ระหว่าง
วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดสุโขทัย
5) เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเทศการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ระหว่าง
วันที่ 18-27 ธันวาคม 2558 จังหวัดอยุธยา
6) เข้าร่วมเผยแพร่ ศ ิ ล ปวั ฒ นธรรมในเทศกาลเที ่ ย วเมื อ งไทย ประจำ � ปี 2559
ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559 ณ สวนลุมพินี
7) งานตลาดวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข ประจำ�ปี
2559 ระหว่างวันที่ 1-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กทม.
8) เข้าร่วมเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมในกิจกรรมวันอนุรกั ษ์มรดกไทย ณ ลานอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559
9) เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในการประชุมนานาชาติ ณ โรงแรมแกรนด์
เมอเคียวฟอร์จูน ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559
10) เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสุโขทัยมาราธอน 2559 ณ อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย วันที่ 25 มิถุนายน 2559
11) การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ โครงการ “ชาตกาล 102 ปี ครูกรี วรศะริน
ศิลปินแห่งชาติ”  วันที่ 17 สิงหาคม 2559
12) การแสดงนาฏศิลป์ไทย โครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำ�โขงครั้งที่ 5 ประจำ�ปี
2559 ณ โรงแรม S.D. Avenue  กรุงเทพมหานครฯ วันที่ 8 กันยายน 2559
		

4.1.2 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเวทีระดับนานาชาติ อาทิเช่น
1) งานฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2558 ณ กรุงปักกิ่ง
2) งานเทศกาลบั้งไฟ Ryusei Matsuri เมื อ ง ชิ ช ิ บุ จั ง หวั ด ไซตามะ และงานเทศกาล
Nagamasa/Thai Japan Friendship เมือง ชิชึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-14 ตุลาคม 2558
3) งาน 14th Asic Arts Festival ระหว่างวันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2558 ณ เมืองฉวนโจว
มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
4) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย (งานลอยกระทง) ระหว่างวันที่
16-19 พฤศจิกายน 2558 ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย
5) งานQueen party 2015 by sunline plastic & Aesthetic Hospital ระหว่างวันที่
25-29 ธันวาคม 2558 ณ เมืองเสิ่นหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน
6) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมงานเฉลิมฉลองพุทธคยา ประจำ�ปี 2559 ระหว่างวันที่ 17-19
มกราคม 2559 ประเทศอินเดีย
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กัมพูชา

7) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ

8) ร่วมบรรเลงดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
9) การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมงานเทศกาลวัฒนธรรมโลก (150 ประเทศสมาชิก)
ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2559 ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย
10) การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเนื่องในงานวางศิลาฤกษ์ และพิธีเปิดงาน “ขุนเขา
แห่งความสุขไทย-จีน” ระหว่างวันที่ 18-23 มีนาคม 2559  ณ เมืองบหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
11) จัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค เนื่องในงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว
World Travel Fair 2016 (WTF 2016) ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2559
12) โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ 4 ประเทศ   ภาคพื้นทวีปยุโรป ระหว่าง
วันที่ 29 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2559 ได้แก่
– สาธารณรัฐออสเตรีย
- สาธารณรัฐเช็ก
- สาธารณรัฐโปแลนด์
- ประเทศฮังการี
13) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงาน Thai Food & Beer Festival ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น 2-8 มิถุนายน 2559
14) เผยแพร่ ศ ิ ล ปวั ฒ นธรรมในงานเทศกาลไทยในกลุ ่ ม ประเทศนอร์ ด ิ ก ระหว่ า งวั น ที ่
29 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2559
15) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงาน China - ASEAN Theater Week Festival  ณ เมืองหนาน
หนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-23 กันยายน 2559
4.2 การจัดการประกวดแข่งขัน
มีการดำ�เนินการจัดการประกวดหรือแข่งขันด้านนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ จำ�นวน
2 โครงการ และการแข่งขันระดับภายในสถาบันจำ�นวน 1 โครงการ ได้แก่
1. การจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ดำ�เนินการช่วง   เดือนเมษายน –
30 มิถุนายน 2559 (เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประกวดแข่งขันทางด้านศิลปกรรม)
2. ได้ริเริ่มการจัดประกวดนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ดำ�เนินการวันที่ 30-31 กรกฎาคม
2559 และ 6-7 สิงหาคม 2559 (เปิดโอกาสให้สถานศึกษาภายนอกเข้าร่วมประกวดนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์)
3. ได้ริเริ่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำ�ปี 2559 ดำ�เนินการในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559
(เป็นการแข่งขันทางวิชาการภายในของนักเรียน นักศึกษาในสังกัดสถาบันฯ)
4.3 การสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
สถาบันฯ ได้ดำ�เนินการสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และช่างศิลป์
กับองค์กรศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติ จากเดิมมีจำ�นวน 2 แห่ง คือ
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1) สถาบันศิลปะกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
2) คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งในปัจจุบันสถาบันฯ ได้ดำ�เนินการสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมทางด้านช่างศิลป์
เพิ่มอีก 1 แห่ง คือ วิทยาลัยศิลปะ มหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
5.1 การบริหารจัดการองค์กร
สถาบันฯ ได้ดำ�เนินการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
โดยมีการดำ�เนินการปรับโครงสร้างองค์กรซึ่งอยู่ในขั้นตอนการยกร่างโครงสร้างองค์กร     
5.2 การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
มีการดำ�เนินการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ได้แก่
1) ดำ�เนินการการเลื่อนตำ�แหน่งทางวิชาการ/วิทยฐานะ จำ�นวน 26 คน
2) ดำ�เนินการส่งเสริมการศึกษาต่อของบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งอยู่ระหว่าง
การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 1/2559 จำ�นวนทั้งหมด 15 คน ดังนี้
- ระดับปริญญาโท จำ�นวน 9 คน
- ระดับปริญญาเอก จำ�นวน 6 คน
3) ดำ�เนินการจัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ สกอ. กำ�หนด ซึ่งอยู่ระหว่างการดำ�เนินงานสำ�รวจและวิเคราะห์กรอบอัตรากำ�ลังอาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา
4) ดำ�เนินการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ จำ�นวน 7 กิจกรรม ได้แก่
4.1) การพัฒนาผู้สอนวิชาสามัญและวิชาเฉพาะ
4.2) การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
4.3) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
4.4) การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์
4.5) การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
4.6) การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่
4.7) การพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน
5.3 การจัดการองค์ความรู้
มีการดำ�เนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่นำ�มาปฏิบัติได้จริง
จำ�นวนทั้งหมด 76 เรื่อง ประกอบด้วย
- องค์ความรู้ด้านสายสนับสนุน จำ�นวน 23 เรื่อง
- องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จำ�นวน 18 เรื่อง
- องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน จำ�นวน 17 เรื่อง
- องค์ความรู้ด้านการวิจัย จำ�นวน 18 เรื่อง
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ผลการดำ�เนินงานสภาสภาบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550 ตามมาตรา
15คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้มีสภาสถาบันประกอบด้วย นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภาสถาบันโดยตำ�แหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อธิบดี
กรมศิลปากร ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร และอธิการบดี กรรมการสถาบันจำ�นวนสี่คน ซึ่งเลือกจาก
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำ�นวยการสำ�นัก ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย ผู้อำ�นวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กรรมการสภาสถาบันจำ�นวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์
ประจำ�สถาบันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันซึ่งไม่ใช่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งตาม (3) และกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนสิบสามคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
โดยคำ�แนะนำ�ของนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันตาม (2) (3) และ (4) รวมทั้งสิ้น 27 ท่าน ดำ�รง
ตำ�แหน่งคราวละสี่ปี
อำ�นาจและหน้าที่ตามมาตรา 17 สภาสถาบันมีอำ�นาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันและโดย
เฉพาะ ให้มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
(1) วางนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทำ�นุบำ�รุง
ศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนกิจการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในท้องถิ่นเกี่ยวกับ
งานด้านศิลปวัฒนธรรม
(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของสถาบัน และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในสถาบัน เป็นผู้
วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำ�หรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆไปก็ได้
(3) อนุ ม ัติให้ปริญญา ประกาศนียบั ตรบั ณ ฑิ ต ชั ้ นสู ง ประกาศนี ย บั ตรบั ณ ฑิ ต อนุ ปริ ญ ญา และ
ประกาศนียบัตร
(4) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของสถาบันตามมาตรา 9 รวมทั้งการแบ่ง
ส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
(5) อนุมัติรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในสถาบันและการยกเลิกการสมทบ
(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ การ
อุดมศึกษากำ�หนด และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(7) พิจารณาดำ�เนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา สถาบัน กรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(8) แต่งตัง้ และถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก ผูอ้ �ำ นวยการวิทยาลัย ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์
และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื ่ อ อย่ า งอื ่ นที ่ ม ี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ ค ุ ณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(9) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน
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(10) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถาบัน
(11) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำ�นาจและหน้าที่ของ
สถาบัน
(12) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการของสถาบันตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมาย
ให้อธิการบดีปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำ�นาจและหน้าที่ของสภาสถาบันได้
(13) ให้คำ�ปรึกษาและข้อแนะนำ�ในกิจการของสถาบันต่ออธิการบดี
(14) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะ
การดำ�เนินงานของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำ�เนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักสำ�คัญ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559) คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์
มีการประชุมรวม 12 ครั้ง สภาสถาบันมีการประชุมตามแผนการปฏิบัติงาน กรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 82.50
และสามารถประมวลผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ตามอำ�นาจหน้าที่ในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 โดยสภาสถาบันได้พิจารณาการอนุมัติและให้ความเห็นชอบ สรุปได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อนุมัติระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำ�นวน 4 ฉบับ
การอนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา จำ�นวน 6 ครั้ง
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 จำ�นวน 2 ครั้ง
การแต่งตั้งผู้อำ�นวยการวิทยาลัย จำ�นวน 3 คน
แต่งตั้งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำ�นวน 5 ท่าน
แต่งตั้งคณบดี 3 คณะ
อนุมัติดำ�เนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่สำ�คัญ จำ�นวน
15 คณะ
8. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการของสถาบัน
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อํานาจหนาที่
1)วางนโยบายของสถาบั น เกี่ ย วกั บ
การศึ ก ษา การวิ จั ย การให บ ริ ก ารทาง
วิ ช า ก า ร แ ก สั ง ค ม ก า ร ท ะ นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนกิจการของ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนใน
ทองถิ่นเกี่ยวกับงานดานศิลปวัฒนธรรม
2) วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศ
ของสถาบัน และอาจมอบใหสวนราชการใด
ในสถาบัน เปนผูวางระเบียบ ออกขอบังคับ
และประกาศสํ าหรั บส ว นราชการนั้ นเป น
เรื่องๆไปก็ได

ผลการดําเนินงาน
1. รั บ ทราบ รายงานการดํ า เนิ น งานทุ น วิ จั ย และทุ น สร า งสรรค
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมทั้งสิ้นจํานวน 101 เรื่อง ไดแก ทุนงานวิจัย
จํานวน 22 เรื่อง ทุนวิจัยงานสรางสรรค จํานวน 9 เรื่อง และทุนการจัดการ
ความรู 70 เรื่อง (การประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558)
วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
จํานวน 4 ฉบับ
1. ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการจายเงินเดือนผูบริหารที่ไม
เปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 25 มีนาคม 2559)
2. ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประเภทผูบริหารตามมาตรา 15(3) (ประชุม
ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 26 เมษายน 2559)

3. ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปให
ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย กรณีพิเศษ
พ.ศ. 2559 (ประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 26 เมษายน 2559)
4. ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ตามข อ บั ง คั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป ที่ เ ป น
บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๙ (การประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 29 มิถุนายน
2559)

3) อนุ มั ติ ใ ห ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต ร การอนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 6 ครั้ง ดังนี้
บั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต 1 . อ นุ มั ติ ป ริ ญ ญ า แ ก ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 จากคณะศิลปวิจิตร 4 คน และ
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
คณะศิลปศึกษา 2 คน รวมทั้งหมด จํานวน 6 คน (ประชุม ครั้งที่ 9/2558
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558)

2 . อ นุ มั ติ ป ริ ญ ญ า แ ก ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 จากคณะศิลปนาฏดุริยางค 1 คน
รวมทั้งหมด จํานวน 1 คน (ประชุมครั้งที่ 10/2558 วันที่ 28 ธันวาคม 2558)
3. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่
2ปการศึกษา 2558 จากคณะศิลปนาฏดุริยางค จํานวน 367 คน รวม
ทั้งหมด จํานวน 367 คน (ประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 25 มีนาคม 2559)
4. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่
2 ปการศึกษา 2558 จากคณะศิลปวิจิตร 22 คน และคณะศิลปศึกษา 11
คน รวมทั้งหมด 33 คน (ประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 26 เมษายน 2559)
5. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่
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4) พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน
2 ปการศึกษา 2558 จากคณะศิลปนาฏดุริยางค 23 คน รวมทั้งหมด 23
คน (ประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559)
6. อนุมั ติป ริญ ญาแก ผูสํ าเร็จ การศึ กษาระดั บปริญ ญาตรี ภาคฤดู รอ น
ปการศึกษา 2558 จากคณะศิลปวิจิตร 35 คน คณะศิลปศึกษา 50 คน
และคณะศิล ปนาฏดุริ ยางค 66 คน รวมทั้ งหมด 151 คน และอนุมั ติ
ปริ ญ ญาแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ป ก ารศึ ก ษา 2558
จากคณะศิลปนาฏดุริย างค 21 คน รวมทั้ งหมด 21 คน (ประชุมครั้ง ที่
7/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559)

รับทราบผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึ กษา 2558
ระดับอุดมศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปผลการประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน ป ก ารศึ ก ษา 2558 ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา สรุ ป ผลการ
ประเมินไดดังนี้
ระดับคณะ
- คณะศิลปศึกษา ไดคะแนน 3.55 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี
- คณะศิลปนาฏดุริยางค ไดคะแนน 4.00 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี
- คณะศิลปวิจิตร ไดคะแนน 3.87 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี
(ประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 26 สิงหาคม 2559)

ระดับสถาบัน ไดคะแนน 3.75 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี

5) แต ง ตั้ ง และถอดถอนรองอธิ ก ารบดี
คณบดี ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ผู อํ า นวยการ
วิ ท ยาลั ย ผู อํ า นวยการศู น ย และหั ว หน า
ส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เที ย บเท า คณะ ศาสตราจารย เ กี ย รติ คุ ณ
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ
ผู ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย แ ล ะ ผู ช ว ย
ศาสตราจารยพิเศษ

(ประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)

1. การแตงตั้งคณบดี 3 คน ไดแก
1.1 เห็ น ชอบแต ง ตั้ ง ผู ช ว ยศาสตราจารย จิ น ตนา สายทองคํ า
เปนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค ตามคําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
เลขที่ 47/2559
1.2 เห็ นชอบแต งตั้ ง ผู ช วยศาสตราจารย พิ มณภั ทร ถมั งรั กษ สั ต ว
เป นคณบดี คณะศิ ลปศึ กษา ตามคํ า สั่ ง สภาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป
เลขที่ 48/2559
1.3 เห็นชอบแตงตั้ง นายเดน หวานจริง เปนคณบดีคณะศิลปวิจิตร
ตามคําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เลขที่ 49/2559 (การประชุมครั้งที่
5/2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559)

2. แตงตั้งผูอํานวยการวิทยาลัย 3 คน ไดแก
2.1 เห็นชอบแตงตั้ง นายวิฑูรย พูนสวัสดิ์ เปนผูอํานวยการวิทยาลัย
นาฏศิลปอางทอง ตามคําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เลขที่ 50/2559
2.2 เห็นชอบแตงตั้ง นายเชาวนาท เพ็งสุข เปนผูอํานวยการวิทยาลัย
นาฏศิลปลพบุรี ตามคําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เลขที่ 51/2559
2.3 เห็นชอบแตงตั้ง นายศิวพงศ กั้งสกุล เปนผูอํานวยการวิทยาลัย
นาฏศิ ล ปนครศรี ธ รรมราช ตามคํ า สั่ ง สภาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป
เลขที่ 52/2559 (การประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559)
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3. แตงตั้งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 5 คน ไดแก
3.1 ผูชวยศาสตราจารย เฉลิม ศักดิ์ รัตนจันทร เป นรองอธิก ารบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
3.2 ผู ช ว ยศาสตราจารย โ พธิ พั น ธ พานิ ช เป น รองอธิ ก ารบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
3.3 นางวาสนา บุญญาพิทักษ เปนรองอธิการบดี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป
3.4 นายวิรัช กอสันติมุกขัง เปนรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
3.5 นายสมชาย ฟอนรําดี เปนรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ตามคําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เลขที่ 30/2559 สั่ง ณ วันที่ 30
มีนาคม พ.ศ. 2559 (ประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 25 มีนาคม 2559)
4. การแต ง ตั้ ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง
คณาจารยใหดํารงตําแหนง ทางวิชาการ อนุมัติและแตงตั้งดังนี้
4.1 อนุ มั ติ ใ ห น ายศุ ภ ชั ย จั น ทร สุ ว รรณ ผู ช ว ยศาสตราจารย
คณะศิ ล ปนาฏดุ ริ ย างค สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป ให ดํ า รงตํ า แหน ง
รองศาสตราจารย
4.2 อนุ มั ติ ใ ห น างจิ น ตนา สายทองคํ า ผู ช ว ยศาสตราจารย
คณะศิ ล ปนาฏดุ ริ ย างค สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป ให ดํ า รงตํ า แหน ง
รองศาสตราจารย
4.3 อนุ มั ติ ใ ห น างสมบู ร ณ พนเสาวภาคย ครู คณะศิ ล ปศึ ก ษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย (กรณี
พิเศษ) (ประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559)
4.4 อนุ มั ติ ใ ห น ายดุ ษ ฎี มี ป อ ม อาจารย คณะศิ ล ปศึ ก ษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
4.5 อนุมัติใหวาที่รอยตรีหญิงนิตยา รูสมัย อาจารย คณะศิลปนาฏดุริยางค
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
4.6 อนุมัติใหนายนพคุณ สุดประเสริฐ อาจารย คณะศิลปนาฏดุริยางค
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย (ประชุมครั้ง
ที่ 9/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559)

6) อนุ มั ติ ง บประมาณรายจ า ยจากเงิ น อนุ มั ติ ง บประมาณรายจ า ยจากเงิ น รายได ข องสถาบั น ประจํ า ป
งบประมาณ 2559 ดังนี้
รายไดของสถาบัน
1. อนุ มัติงบประมาณจากเงิน รายได ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2559
(เพิ่มเติม) 2 หนวยงาน คือ สํานักงานอธิการบดี จํานวนเงิน 2,098,980
บาท (สองลานเกาหมื่นแปดพันเการอยแปดสิบบาทถวน) และวิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัย จํานวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
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(ประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 26 เมษายน 2559)

2. อนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
วงเงิน 67,665,421 บาท (หกสิบเจ็ดลานหกแสนหกหมื่นหาพันสี่รอย
ยี่สิบเอ็ดบาทถวน) และมอบหมายใหอธิการบดี อนุมัติแผนการใชเงิน
รายไดประจําปงบประมาณ 2559 (ประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 26 สิงหาคม
2559)

7) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
สภาสถาบัน

ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป
(ประชุมครั้งที่9/2558 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558)

2. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค
3. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปวิจิตร
4. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศึกษา
(ประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559)

5. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
6. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
7. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราช
(ประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 25 มีนาคม 2559)

8. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
9. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ
(ประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 26 เมษายน 2559)

10. แตงตั้งคณะอนุกรรมการปรับโครงสรางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
(ประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559)

11. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
หนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
12. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
13. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
(ประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 26 สิงหาคม 2559)

14. แตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานดานกฎหมายของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป
(ประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559)

15. แตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณา
รายงานผลการประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงาน
บุคคล มีมติเห็นชอบเรื่องที่สําคัญ ดังนี้
1.การพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทย
ฐานะครูชํานาญการ จํานวน 16 ราย
2. การพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปน
81

7

อํานาจหนาที่

ผลการดําเนินงาน
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
ใหปรับปรุง 16 ราย
อนุมัติ 22 ราย
ไมอนุมัติ 6 ราย
3. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน 20 ราย
4. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการชุดที่ 1 ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญ
การ ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 39 ราย
5. การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
ผูชวย ซึ่งเปนผูผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ใหดํารงตําแหนงครู จํานวน 19 ราย
7. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 ราย
8. การใหโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 ราย
9. การรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 6 ราย
10. การสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง อาจารย จํานวน 2
อัตรา
11. การขอบรรจุผูสอบแขงขันไดเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
จํานวน 11 อัตรา
12. การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง อาจารย จํานวน 4 อัตรา
13. การขอบรรจุผูสอบแขงขันไดเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขา
รับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จํานวน 4 อัตรา
14. การขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 2
ตําแหนง
15. การขอใช บั ญ ชี ผู ส อบแข ง ขั น ได ตํ า แหน ง บุ ค ลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จํานวน 7 ตําแหนง
16. การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ จํานวน 7 ราย
17. การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึ กษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตํ าแหน งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 8 ราย
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18. การขอปรับปรุงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา เปนตําแหนงครู จํานวน 1
ตําแหนง
19. การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจางประจํา ครั้งที่ 2 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558) และครั้งที่ 1
(ณ วันที่ 1 เมษายน 2559)
8) พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับ พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่สําคัญ ดังนี้
1. เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559
กิจการของสถาบัน
รับนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 1,095 คน แยกเปนคณะวิชาในสวนกลาง
405 คน และหองเรียนเครือขาย 690 คน (ประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 29
ตุลาคม 2558)

2. เห็ น ชอบแผนรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ป ก ารศึ ก ษา 2559
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา ดังนี้
1.1 สาขาวิชานาฏศิลปไทย จํานวน 15 คน
1.2 สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย จํานวน 15 คน
1.3 สาขาวิชาทัศนศิลป จํานวน 15 คน
(ประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559)

3. เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2560
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (4ป) ๑๙๐ คน รับนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะศิลป
วิจิตร 130 คน คณะศิลปนาฏดุริยางค 60 คน รวม 190 คน หลักสูตร
ศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต (5ป ) คณะศิ ล ปศึ ก ษา 220 คน รวม 220 คน
รวม 410 คน วิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลับชางศิลปทุกแหงซึ่งเป น
หองเรียนเครือขายทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาครับนักศึกษา ชั้นปที่ 1
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (4 ป) 160 คน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป)
535 คน รวม 695 คนรวมนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2560 ทั้งสิ้น
1,105 คน (ประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559)
4. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2558
(ประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559)

5. เห็นชอบรายงานผลการประเมินแผนกลยุทธการพัฒนา สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป พ.ศ. 2555-2559(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558(รอบ 12 เดือน)(ประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 29 ตุลาคม 2558)
6. เห็นชอบรายงานผลการประเมินแผนกลยุทธการพัฒนา สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป พ.ศ.2558 -2562 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6
เดือน)(ประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2558)
7. เห็นชอบแผนกลยุทธทางการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559)
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9) ใหคํ าปรึก ษาและข อแนะนํา ในกิจ การ ใหคําปรึกษาและขอแนะนําในกิจการของสถาบันตออธิการบดี ที่สําคัญ
ดังนี้
ของสถาบันตออธิการบดี
1. ศึกษาระเบียบขอกฎหมายและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวของกับการรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสรางและใหดําเนินการตามขอกฎหมายหรือระเบียบที่ราชพัสดุ
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปควรสํารวจตําแหนงที่จะแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ควรมีการสรางสัมพันธหรือทํา MOU
3.1เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา ครู อาจารย
ดานภาษากลางของโลก
3.2สถาบันควรจะเดินทางไปสรางสัมพันธกับประเทศแถวโซนยุโรป
3.3 ระยะเวลาที่ทําความรวมมือ หรือการแลกเปลี่ยนงานศิลปน
3.4 การศึ ก ษาควรใช เ วลาที่ มี ก ารฝ ก ฝนทางด า นภาษาให ม ากขึ้ น
จะไดเกิดประโยชนตอตัวนักศึกษา
4. แผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๒๕๖๔ ควรเขียนกลยุทธใหเปนรูปธรรมหรือคูมือ
5. ใหสถาบันฯ ดําเนินการรางระเบียบเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนของผูบริหาร
ที่เปนขาราชการบํานาญหรือบุคคลภายนอก
6. ใหสถาบันฯ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการในเรื่องของ
เงินเดือนหรือเงินคาตอบแทนในตําแหนงตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกตําแหนง
7. ใหสถาบันฯ ดําเนินการเกี่ยวกับอัตรากําลังและโครงสรางของบุคลากร
ทางการศึกษา

ผลการดำ�เนินงานสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
การดำ�เนินการของสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มกี ารกำ�หนดบทบาทหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 โดยพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย
การวัดผลการศึกษา การขอยกเลิกหลักสูตร เป็นต้น การดำ�เนินงานของ สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดำ�เนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักสำ�คัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสภาวิชาการ สถาบัน
บัณผลการดํ
ฑิตพัฒนศิาลเนิ
ป์ มีนกงานสภาวิ
ารประชุมรวม
2 ครั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ 2559
ชาการ
ครั้งที่ 3/58
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น.
ห้องประชุ
การบดี
(วังหน้า) า ที่ ต าม
การดํ า เนิ น การของสภาวิณช าการ
สถาบัม น1บัชัณ้นฑิ2ตอาคารสำ
พั ฒ นศิ ล�ปนักไดงานอธิ
มี ก ารกํ
า หนดบทบาทหน
ครั้งญทีญั่ 1/59
นทีล่ 14
มกราคม
เวลา
13.30 น. ม าตรฐานการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
พระราชบั
ติ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒวันศิ
ป พ.ศ.
25502559
โดยพิ
จ ารณาเกณฑ
องประชุกมษา1 ชัการขอยกเลิ
้น 2 อาคารสำก�หลั
นักกงานอธิ
การบดี
งหน้าาเนิ
) น งานของ
การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การวัณดห้ผลการศึ
สู ต ร เป
น ต น (วัการดํ
สภาวิ ช าการ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป ดํ า เนิ น การโดยผ า นการประชุ ม เป น หลั ก สํ า คั ญ ในป ง บประมาณ
พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีการประชุมรวม 2 ครั้ง
ครั้งที่ 3/58
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น.
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เรื่องสำ�คัญที่สภาวิชาการดำ�เนินการ มีดังนี้
1. พิจารณาหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (หลักสูตรใหม่)
2. พิจารณานักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนจบตามเกณฑ์ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
จำ�นวน 1 ราย
3. พิจารณาแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 2555) เรื่องจำ�นวนชั่วโมงฝึกสอน
ของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
4. พิจารณาเรื่องการขอเสนอโครงการเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู เพื่อเพิ่มเติมการจัดการศึกษาวิชาชีพครู
ในภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำ�หนด

ผลการดำ�เนินงานสภาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำ�ปี 2559
ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 กำ�หนดหน้าที่ของสภาคณาจารย์และบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 1) ให้คำ�ปรึกษาและข้อเสนอต่อสภาสถาบันและอธิการบดี ในกิจการต่างๆ ของ
สถาบัน 2) ส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมการทำ�งานที่ดีของคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถาบัน 3) สร้างและส่งส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
ทั้งนี้การดำ�เนินงานของสภาคณาจารย์และบุคลากรผ่านการประชุมเป็นหลักสำ�คัญ ตลอดจนพิจารณา
กำ�หนดโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการประชุม จำ�นวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 สำ�นักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(วังหน้า)

ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 23 – วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สำ�นักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(วังหน้า)

ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 22 – วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สำ�นักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(วังหน้า)

ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สำ�นักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(วังหน้า)
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เรื่องสำ�คัญที่คณาจารย์และบุคลากร ดำ�เนินการดังนี้

1. ประเทศไทย ซึ่งกำ�หนดจัดเป็นประจำ�ทุกเดือน การประชุมใช้สถานที่ประชุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่
เป็นเครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งนี้หากจัดประชุมในสถาบันที่ใกล้เคียงวิทยาลัยนาฏศิลป/วิทยาลัยช่างศิลป ในจังหวัด
ใด มีมติมอบกรรมการสภาฯ ในส่วนภูมิภาคใกล้เคียงเข้าร่วมประชุมเพื่อลดค่าใช้จ่าย
2. จัดทำ�โครงการเชิดชูเกียรติ คณาจารย์ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำ�ปี 2559 และ
จัดพิธีมอบรางวัลในการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ห้องประชุม 1 สำ�นักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (วังหน้า) ผู้ได้รางวัลประจำ�ปี 2559 มีดังนี้
1. รางวัลผู้บริหารดีเด่น
นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์
2. รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
2.1 รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัย/รองคณบดี
ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ  สร้อยสังวาลย์
2.2 บุคลากรตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
นางสาวปนัดดา  จระนำ�
3. รางวัลอาจารย์ดีเด่น
3.1 นายเอกชัย  ปราบปัญจะ
3.2 ด้านวิชานาฏศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ  คงถาวร
4. รางวัลครูดีเด่น
4.1 ด้านวิชาการศึกษาทั่วไป
นางสาวอันน์เกตุ  พงศ์เพ็ชร์
4.2 ด้านวิชาทัศนศิลป์
นายวัชระ  พงษ์ไพบูลย์
4.3 ด้านวิชานาฏศิลป์
นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
5. รางวัลพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ�ดีเด่น
นายอิทธิพล  อยู่ดี
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ผลงานดีเด่นของสถาบันบัณฑฺิตพัฒนศิลป์
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ผลงานดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผลงานดี
เด่นนของสถาบั
นนบับัณ
ฑิตพัฒนศิลป์
ผลงานดี
ของสถาบั
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขั
บเคลืเ่อด่นการจั
ดการศึ
กณ
ษาฑิตพัฒนศิลป์
ด้านศิลปวัมมนาเชิ
ฒนธรรมในประเทศไทย
ห้อ่องประชุ
โครงการสั
ปฏิบบัตัติิกการ
าร การขั
การขัณ
เคลื
นการจัมดดSapphire
การศึกกษา
ษา 204 – 206 อาคาร IMPACT Forum
11 โครงการสั
มมนาเชิงงปฏิ
บบเคลื
่อนการจั
การศึ
ศูนย์แสดงสิ
นค้าและการประชุมอิมห้แพ็องประชุ
คเมืองทองธานี วันที่ ๒๐๔
11 กรกฎาคมอาคาร
2559
ด้ด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒ
ฒนธรรมในประเทศไทย
นธรรมในประเทศไทย ณ
ณ ห้องประชุมม Sapphire
Sapphire ๒๐๔ –– ๒๐๖
๒๐๖ อาคาร IMPACT
IMPACT Forum
Forum
ศูศูนนย์ย์แแสดงสิ
ค้ค้าาและการประชุ
อิอิมมแพ็
วัวันนทีทีใ่่ นการจั
๑๑
๒๕๕๙
สดงสิ
และการประชุ
แพ็คคเมื
เมืออ่ยงทองธานี
งทองธานี
๑๑ กรกฎาคม
กรกฎาคม
๒๕๕๙
เพื่อนนระดมความคิ
ดเห็นมมและแลกเปลี
นประสบการณ์
ดการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา ด้านศิลปเพื
ใในการจั
ดดการศึ
สูสูตตรการศึ
เพื่อ่อระดมความคิ
ระดมความคิ
เห็
และแลกเปลี
นประสบการณ์
นการจั
การศึกกษา
ษา หลั
หลัดกกการศึ
รการศึ
ษา
วัฒนธรรมของทุ
กฝ่ายที่เกีดด่ยเห็
วข้นนอและแลกเปลี
ง และร่วมกั่ย่ยนนประสบการณ์
วางนโยบายและข้
อเสนอแนะในการจั
กษาด้กกาษา
นศิลปวัฒนธรรม
ด้ด้ของชาติ
าานศิ
กกฝ่ฝ่าายที
นนวางนโยบายและข้
ออเสนอแนะในการจั
ดดการศึ
กกษาด้
นศิลลปวั
ปวัฒ
ฒซึนธรรมของทุ
นธรรมของทุ
ยที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองง
และร่
มกั
วางนโยบายและข้
เสนอแนะในการจั
การศึ
ษาด้าานน
่งสามารถนำ�ผลของการระดมความคิ
ดเห็นและร่
มาใช้เววป็มกั
นแนวทางหลั
กในการสร้
างภูมิคุ้มกันและเตรี
ยมความ
ศิศิพร้ลลปวั
ฒ
ซึซึ่ง่งสามารถน
าผลของการระดมความคิ
เเป็ป็นนแนวทางหลั
ปวั
ฒอนธรรมของชาติ
นธรรมของชาติ
สามารถน
าผลของการระดมความคิ
เห็่อนนให้มาใช้
มาใช้
แนวทางหลั
อมต่
การเปลี่ยนแปลงทางสั
งคมและวั
ฒนธรรมที่เกิดขึ้น ดดเพืเห็
สังคมไทยมี
ความเข้มกกแข็ง และขับเคลื่อนไป
ในการสร้
าางภู
มมิคิค่งุุ้้มมยืกักันนนและเตรี
ออการเปลี
นแปลงทางสั
งงคมและวั
ฒ
่เ่เกิกิดด่เกีขึขึ่ย้น้นวข้องากกระทรวง
ในการสร้
งภูางยั
และเตรี
มความพร้
มต่
การเปลีา่ย่ยนศิ
นแปลงทางสั
คมและวั
ฒงนธรรมที
นธรรมที
ข้างหน้าอย่
โดยมีวยยิทมความพร้
ยากรผู้เชีออ่ยมต่
วชาญทางด้
ลปวัฒนธรรม
รวมถึ
บุคลากรที
เพื
่อให้
คมไทยมี
ความเข้มมแข็
ง และขับบเคลื
่อ่อนไปข้
าางหน้
งยั
ววิทิทยากรผู
้เชี่ยวชาญทางด้
านศิลลปวั
ฒนธรรม
เพื
ให้สสกังังาร
คมไทยมี
นไปข้
งหน้าาอย่
อย่ฒาานาเศรษฐกิ
งยั่ง่งยืยืนน โดยมี
โดยมี
ยากรผู
วชาญทางด้
ศึก่อษาธิ
สมาชิคกวามเข้
นิติบัญญัแข็ตงิแห่และขั
งชาติ เคลื
(สนช.)
และสภาพั
จและสั
งคมแห่้เชีง่ยชาติ
รวมถึงเชิานศิ
ญเครืปวัอข่ฒานธรรม
ย
รวมถึ
ง
บุ
ค
ลากรที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งากกระทรวงศึ
ก
ษาธิ
ก
าร
สมาชิ
ก
นิ
ต
บ
ิ
ั
ญ
ญั
ต
แ
ิ
ห่
ง
ชาติ
(สนช.)
และสภาพั
ฒ
นาเศรษฐกิ
จและ
รวมถึ
งบุกคษาทุ
ลากรที
่เกี่ยบวข้
สมาชิศิกลนิปิตนิบแห่ัญงญัชาติ
ติแห่ศิงชาติ
ฒนาเศรษฐกิ
สถานศึ
กระดั
ที่จอัดงากกระทรวงศึ
การศึกษาด้านศิกษาธิ
ลปวักฒารนธรรม
ลปินพื(สนช.)
้นบ้าน ผูและสภาพั
้ประกอบอาชี
พด้านศิลปจและ
สัสังงคมแห่
งงชาติ
งงเชิ
ษาทุ
บบทีที่จ่จัดัดการศึ
กกษาด้
าานศิ
ฒ
ศิศิลลปิปินนแห่
ชาติ
ชาติรวมถึรวมถึ
รวมถึ
เชิญ
ญเครื
เครืออข่ข่าายสถานศึ
ยสถานศึกกกอาเซี
ษาทุยกกนระดั
ระดั
การศึ
ษาด้
นศิลล่ยปวั
ปวันความรู
ฒนธรรม
นธรรม
แห่งงพร้
ชาติอมทัศิศิ้ง ลลปิปินน
วัพื้นฒคมแห่
นธรรม
ง
ผู
แ
้
ทนจากประเทศสมาชิ
700
คน
มาร่
ว
มแลกเปลี
ป
้
ระสบการณ์
พื้นบ้บ้าานน ผูผู้ป้ประกอบอาชี
ระกอบอาชีพพด้ด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒ
ฒนธรรม
นธรรม รวมถึ
รวมถึงงผูผู้แ้แทนจากประเทศสมาชิ
ทนจากประเทศสมาชิกกอาเซี
อาเซียยนน 700
700 คน
คน มาร่
มาร่ววมแลกเปลี
มแลกเปลี่ย่ยนน
ระดมความคิ
ด
เห็
น
การจั
ด
การศึ
ก
ษาด้
า
นศิ
ล
ปวั
ฒ
นธรรม
ความรู้ป้ประสบการณ์
ระสบการณ์ พร้
พร้ออมทั
มทั้้งงระดมความคิ
ระดมความคิดดเห็
เห็นนการจั
การจัดดการศึ
การศึกกษาด้
ษาด้าานศิ
นศิลลปวั
ปวัฒ
ฒนธรรม
นธรรม
ความรู
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2.2.การแสดงงานเทศกาลเที
่ย่ยวเมื
อองไทย
2559
ณณ สวนลุ
มมพิพินนีี กรุ
งงเทพมหานคร
เทพมหานคร
การแสดงงานเทศกาลเที
วเมื
งไทย
2559
สวนลุ
กรุ
2. การแสดงงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2559 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
งานเทศกาลเที
2559
เป็นเทศกาลท่
อองเที
องเมือองไทยจากการรวมศั
งไทยจากการรวมศักกยภาพแห่
ยภาพแห่งงวิวิถถีไีไทย
ทย
งานเทศกาลเที่ย่ยวเมื
วเมือองไทย
งไทย
เทศกาลท่
งเทีม่ย่ยพิวที
วทีน่ย่ยี กรุิ่งิ่งใหญ่
ใหญ่
ขของเมื
2. การแสดงงานเทศกาลเที
่ยวเมื2559
องไทยเป็น2559
ณ สวนลุ
งเทพมหานคร
งานเทศกาลเที
่ยวเมืองไทย 2559 ยเป็
นเทศกาลท่
องเที
วทีา่ยทีิ่ง่เใหญ่
ของเมื
อปวังไทยจากการรวมศั
กยภาพ
ผ่ผ่าานเอกลั
กกษณ์
ทที่โี่โดดเด่
นนหลากหลาย
นาฏศิ
ลลปจั
นนทบุ
ีรีรับับ่ยหน้
หน้
ผยแพร่
ศิลิลปวั
ฒนธรรมด้
นธรรมด้
านการแสดงใน
นการแสดงใน
งานเทศกาลเที
่ยวเมื
องไทย 2559ซึซึ่ง่งเป็วิวิทนทยาลั
เทศกาลท่
องเที
่ยวที
่ยิ่งรรใหญ่
ของเมื
อผยแพร่
งไทยจากการรวมศั
กยภาพแห่
งวิถีไทย
นเอกลั
ษณ์
ดดเด่
หลากหลาย
ยาลั
ย
นาฏศิ
ปจั
ทบุ
า
ที
เ
่
ศ
ฒ
า
แห่งวิถีไทย ผ่านเอกลักษณ์ที่โดดเด่น หลากหลาย ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีรับหน้าที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
โซน
่บ่บ้า้านภาคตะวั
ซึ่บซึ่ง้า่งการแสดงเน้
นนยาลั
ถึถึงง“สี
ันันตะวั
นนออก”
บรรยากาศแสนสบายสไตล์
งทะเล
มการ
ผ่าด้หมู
นเอกลั
กษณ์ที่โดดเด่
นหมู
หลากหลาย
ซึ่งนวิทออก
นทบุ
ั บหน้
ที่เผยแพร่
ฒนธรรมด้
นการแสดงใน
านการแสดงในโซน
นภาคตะวั
่งสสการแสดงเน้
นถึรงีรกักั“สี
สันาตะวั
นออก”ศิลกัปวับบรรยากาศแสนสบายสไตล์
โซน
หมู
นภาคตะวันนออก
ออก
การแสดงเน้
“สียซึนาฏศิ
ตะวัลปจั
ออก”
บบรรยากาศแสนสบายสไตล์
ทท้อ้อางทะเล
พร้พร้ออมการ
โซนท้อหมู
นออก
ซึ่งาการแสดงเน้
นถึงหง“สี
สนันทีตะวั
นออก” กับงเน้
บรรยากาศแสนสบายสไตล์
ทด้อเริงทะเล
พร้อมการ
จจาลองท่
าาเที่บเที้ายนภาคตะวั
บเรื
ยอชท์
รูรู การแสดงของเราจึ
เน้รูเน้การแสดงของเราจึ
่ท่ท้อ้องทะเลภาคตะวั
แก่ก่กการแสดงชุ
ารแสดงชุ
นที
และจั
งหวัหวัดดด
งทะเล
พร้
อออมการจำ
�หหลองท่
เทียบเรือยอชท์
นนทีนทออกได้
่ออกได้
อ้ งทะเลภาคตะวั
นออกได้
แงนที
ก่การแสดงชุ
าลองท่
ย
บเรื
ยอชท์
การแสดงของเราจึ
ง
น
ที
งทะเลภาคตะวั
แ
ด
เริ
ง
และจั
ง
จาลองท่
บเรืางอมพลาด
ยอชท์
หได้
รู การแสดงของเราจึ
งเน้นได้ทีาเชี
่ทแ้อก่่ยงทะเลภาคตะวั
นออกได้
ก่การแสดงได้
กาารแสดงชุ
ดแเริก่ชงนที
งหวัด
้ำ�เชี
เริงนที
หวั
ดตราดเมื
ามพลาด
ววถ่
ิถีชาีวยทอดออกมาเป็
ิตการทำ�งอบน
ยทอดออกมาเป็
ชุและจั
ดการแสดง
ตราดเมื
องทีาเที่ตและจั
้อยงห้
แก่อวงทีิถ่ตีช้อีวิตงห้การท
างอบน้
นชุ่ยแดวถ่
ุดนนาฏลี
ลามาลา
ตราดเมื
่ต่ต้อ้องห้งห้ลาาามาลารั
มพลาด
วถ่าายทอดออกมาเป็
ยทอดออกมาเป็นนชุชุดดการแสดงได้
การแสดงได้แแก่ก่ชชุดุดนาฏลี
นาฏลีลลามาลา
ามาลา
ตราดเมื
มพลาดงได้
ได้แแก่ก่ววิถิถีชีชีวีวิติตการท
การทางอบน้
างอบน้าเชี
าเชี่่ยยวถ่
ได้แก่อชองทีุดงทีนาฏลี
สรรค์
รังสรรค์
งสรรค์
รัรังสรรค์

เวที
เวทีกการแสดงโซนภาคตะวั
ารแสดงโซนภาคตะวันนออก
ออก

เวทีการแสดงโซนภาคตะวันออก
เวทีการแสดงโซนภาคตะวันออก

การแสดงชุดอั๊ตตูล้อปนิลถิ่นตราด

การแสดงชุดอั๊ตตูล้อปนิลถิ่นนตราด
การแสดงชุ
ตราด
การแสดงชุดอั๊ตตูล้อปนิลถิ่นตราด

ขบวนในพิธีเปิดงาน
ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

ขบวนในพิ
งาน
ขบวนในพิธธีเีเปิปิดดงาน
ขบวนในพิ
ปิดสวนลุ
งาน มพินี กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม
2559ธีเณ
ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
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3. การแสดงงาน“สี
สันตะวั
นออกแบรนด์
แบรนด์ไ ทย
ไทยหัหัววใจอาเซี
ใจอาเซียยนน มหั
ศศจรรย์
กการค้
าไทย
– –กัมกัพูมชพูาช–า เวี
ยดนาม”
3.การแสดงงาน“สี
สั นั นตะวั
ตะวั
นออก
ออก
จรรย์
ารค้
า ไทย
3.การแสดงงาน“สี
สั นนตะวั
น ออก
แบรนด์
ไหัทย
หัวใจอาเซี
ยมหั
นศมหั
ศ จรรย์
กาารค้
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–พูกัชมาพู–ชเวี
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เวียดนาม”
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ส
แบรนด์
ไ
ทย
ว
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ย
น
มหั
จรรย์
ก
ารค้
ไทย
–
กั
ม
ครั
ง
้
ที
่
7
“ถนนคนเดิ
น
คน
3
แผ่
น
ดิ
น
”
ครั
“ถนนคนเดิ
คนน33คนแผ่
แผ่3นนดิแผ่
ดินนน””ดิน”
่ 7 “ถนนคนเดิ
ครั้ง้งทีทีครั
่่ 77้งที“ถนนคนเดิ
นนคน
วินาฏศิ
ทยาลั
นาฏศิ
าร่วมการแสดงในพิ
ีเปิสดันสงาน“สี
ันนตะวั
นออก
แบรนด์
น
ยาลั
นาฏศิ
ปจั
ทบุลนรรปจั
ีเข้ข้านาร่รร่ทบุ
มการแสดงในพิ
ันตะวั
นสออก
แบรนด์
วหัใจอาเซี
นวยใจอาเซี
ศจรรย์
วิทยยยาลั
ยนาฏศิ
ปจั
ารร่ีเวข้มการแสดงในพิ
ีเงาน“สี
ปิดธงาน“สี
สันนตะวั
ออก
แบรนด์
ไหัทย
วไทย
ใจอาเซี
นมหั
มหั
ศยจรรย์
วิวิททยาลั
ลลยปจั
นลนทบุ
ีเทบุ
วีเวข้มการแสดงในพิ
ธีเธปิีเปิดธดงาน“สี
ตะวั
ออก
แบรนด์
ไทยไทย
วหัใจอาเซี
ยนยหัมหั
ศจรรย์
มหั
ศจรรย์
การค้าไทย –ดนาม”
พูชครั
า –ทีเวี
ยที“ถนนคนเดิ
ดนาม”
ครัน้งทีคน่ น7คน
“ถนนคนเดิ
คน
แผ่นดิน”ทีาชายแดนไทย
่บาริชายแดนไทย
เวณตลาดการค้
า
การค้
ไทย
่บนเริวณตลาดการค้
าไทย
เวีกัยมดนาม”
่ 7 “ถนนคนเดิ
3นดินแผ่นดิ”ที
่บเวณตลาดการค้
ริเ3วณตลาดการค้
นนดิ”ที
การค้การค้
าาไทย
–– กักัมม–พูพูชกัชามาพู––ชเวีาเวีย–ยดนาม”
ครั้ง้งทีครั
่ 7่ 7้ง“ถนนคนเดิ
นคน 3 3แผ่แผ่
่บน้ ริ”ที
าชายแดนไทย
– กั–ม–กัพูมชกัพูามชพูาชา
–นแหลม
กัานแหลม
มพูชอาาเภอโป่
จุอดาเภอโป่
ผ่างนแดนถาวรบ้
นงานพาณิ
ำ�กร้งานพาณิ
อน จัชงย์หวั
โดยมี
สวมกั
ำ�บนัอบกาเภอ
จุจุดดผ่ผ่าาจุชายแดนไทย
นแดนถาวรบ้
นจัอจังนหวั
งหวัจัดางดนแหลม
จันนทบุ
ี อำโดยมี
สานักสงงานพาณิ
กานั
ดนทบุ
จัทบุ
รวี มกั
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พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับอำ�เภอโป่งน้ำ�ร้อน และสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนจันทบุรี เพื่อ
โป่
าร้งออน้นนาร้และสมาคมการค้
และสมาคมการค้
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วิทยาลั
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ีเป็ป็นนรตัตัีเวป็วแทนประเทศไทยจั
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นธรรมไทยเพื
่อเผยแพร่
การแสดงศิ
่อเผยแพร่ให้ดตดการแสดงศิ
่าการแสดงศิ
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ลปวั
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�ชาติ่อเผยแพร่
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ประจประจ
าชาติาชาติ

การแสดงสร้
าางสรรค์
ชชุดนาฏลี
ลามาลารั
งสรรค์
การแสดงสร้
งสรรค์
การแสดงสร้
าางสรรค์
ชชุดุดนาฏลี
ลลามาลารั
งงสรรค์
การแสดงสร้
งสรรค์
นาฏลี
ามาลารั
สรรค์

การแสดงสร้
างสรรค์
ุดตหัลถศิ
ิ่นสรรค์
รพา
การแสดงสร้
าางสรรค์
ชชุดุดชนาฏลี
การแสดงสร้
งสรรค์
หัุดตชหัถศิ
ลตามาลารั
ป์ถศิ
การแสดงสร้
างสรรค์
ลถป์ิ่นลถป์บูิ่นถรงบูพา
รบูพา

การแสดงสร้
งสรรค์
นาฏยศิ
สรา
การแสดงสร้
างสรรค์
ุดชผลาผล
การแสดงสร้
าางสรรค์
ชชุดุดนาฏยศิ
ะอัะอัปปสรา
การแสดงสร้
างสรรค์
ุดผลาผล
การแสดงสร้
างสรรค์
ชุดนาฏยศิ
วะอัปววสรา
การแสดงสร้
างสรรค์
ชุดชผลาผล
การแสดงสร้างสรรค์ชุดนาฏยศิวะอัปสรา
การแสดงสร้างสรรค์ชุดผลาผล
วั18.00-21.00
นที่ 26 ธันวาคม
2559 เวลา 18.00-21.00 น.
นทีธั่ 26
ธันวาคม
วันที่วั26
นวาคม
25592559
เวลาเวลา
18.00-21.00
น. น.
วันที่ ณ26บริธันเวณตลาดการค้
วาคม 2559 เวลา
18.00-21.00
าชายแดนไทย
– กัมพูน.ชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อำ�เภอโป่งน้ำ�ร้อน จังหวัดจันทบุรี
บริเวณตลาดการค้
าชายแดนไทย
ดผ่านแดนถาวรบ้
านแหลม
อ้าเภอโป่
ดจันรี ทบุรี
ณ บริณเวณตลาดการค้
าชายแดนไทย
– กัม–พูกัชมาพูจุชดาผ่าจุนแดนถาวรบ้
านแหลม
อ้าเภอโป่
งน้้าร้งอน้น้าร้จัองนหวัจัดงจัหวันทบุ
ณ บริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
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4.มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติคณะศิลปนาฏดุริยางค์
THAILAND RESEARCH 2016
วันที่ 20 สิงหาคม 2559
4. มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติคณะศิลปนาฏดุริยางค์
นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
โรงแรมเซ็
นทาราแกรนด์
THAILAND
RESEARCHและบางกอกคอนเวนชั
2016
วันที่ 20 สิงหาคม 2559
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
คณะศิลปนาฏดุ
ลปนาฏดุ
ิยางค์
าผลงานสร้
างสรรค์
าร่วมประกวดในมหกรรมงานวิ
ัยแห่2559
งชาติ 2559 จัด
คณะศิ
ริยรางค์
นำ�นผลงานสร้
างสรรค์
ชุดนัชกุดษันัตกรษัเข้ตราร่เข้
วมประกวดในมหกรรมงานวิ
จัยแห่จงชาติ
วช.) ได้ได้รรับับรางวั
กรรมสายอุดดมศึ
มศึกกษาษา ประจ
จัโดยส
ดโดยสำานั�นักกงานคณะกรรมการวิ
งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
รางวัลลผลงานนวั
ผลงานนวัตกรรมสายอุ
ประจำาปี
�ปี 2559
2559  
รางวัลระดับดีมาก พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำ�นวน 20,000 บาท จำ�นวนผู้เข้า
ระดับ2,000
ดีมาก คน
พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จานวน 20,000 บาทจานวนผู้เข้าร่วม
ร่รางวั
วมกิจลกรรม
กิจกรรม 2,000 คน
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วยกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน
รัฐบาลแห่งประชาชนมณฑลฝูเจี้ยน กาหนดจัด
4 th Asia Arts
Festival)ลณ
เมืงอเอเชี
งฉวนโจว
5. งานเทศกาลศิ
ปะแห่
ย ครั้งที่ 14 (14 th Asia Arts Festival)
ฝูเจี้ยน สาธารณรัฐด้ประชาชนจี
นฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับรัฐบาลแห่งประชาชนมณฑลฝูเจี้ยน
วยกระทรวงวั
(14 th Asia Arts Festival) ณ เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ะทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิต
      กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดคณะผู้แสดงเข้าร่วมงานดังกล่าว และ
ลป์ จัดคณะผูทางสถาบั
้แสดงเข้นาบัร่ณวฑิมงานดั
ว มและทาง
ตพัฒนศิงลกล่
ป์ าได้
อบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จัดชุดการแสดง จำ�นวน 15 คน
นำ�ศิลลป์ปวัได้
นธรรมไทย
ไปร่วมวิทอนุ
รักษ์ยนาฏ
สืบสาน เผยแพร่ ให้ต่างชาติได้รับรู้ ศิลปวัฒนธรรมไทย มากยิ่งขึ้น เช่น
บัชีณ
นศิ
มอบหมายให้
ยาลั
ย ฑิครัต้งพัทีฒ่ 14
(14ฒth
Asia Arts
Festival)
การแสดงโขน การแสดงศิลปะมวยไทย และนาฏศิลป์ไทย ณ วันที่ 4-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   ณ เมืองฉวนโจว
ขทัย จัดชุดการแสดง
จานวน 15 คน นา
มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
นนธรรมไทย ไปร่วม อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่
าติได้รับรู้ ศิลปวัฒนธรรมไทย มากยิ่งขึ้น

รแสดงโขน การแสดงศิลปะมวยไทย และ
ป์ไทย
ต
าง
ฏ

า สถานที่

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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รายงานการเงิน
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4

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีร้ ะยะสัน้
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสัน้
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้ระยะสัน้
เงินรับฝากระยะสัน้
เงินรับฝากอื่น
เงินประกันอื่น
รวมเงินรับฝากระยะสัน้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะ
ยาว
เจ้าหนีร้ ายการอุดหนุนระยะยาว
รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการ
อุดหนุนระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง/(ต่่า) กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

2559 (ประจาปี)
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(หน่วย:บาท)

2558 (ประจาปี)

181,046,601.94
2,952,546.77
6,536,538.65
190,535,687.36

151,601,549.75
7,635,809.67
4,104,362.50
163,341,721.92

1,488,956,612.40
0.00
3,554,649.96
1,492,511,262.36
1,683,046,949.72

1,282,783,257.80
3,535,300.87
5,463,054.54
1,291,781,613.21
1,455,123,335.13

20,643,966.08
1,429,240.36
8,151,683.38
30,224,889.82

8,131,102.45
620,408.01
6,851,157.39
15,602,667.85

4,081,836.06
7,214,163.86
11,295,999.92

1,343,526.27
15,974,432.79
17,317,959.06

54,418.61
54,418.61
41,575,308.35

(90,747.90)
(90,747.90)
32,829,879.01

596,542.00
596,542.00

529,542.00
529,542.00

596,542.00
42,171,850.35
1,640,875,099.37

529,542.00
33,359,421.01
1,421,763,914.12

1,148,730.12
1,639,726,369.25
1,640,875,099.37

1,148,730.12
1,420,615,184.00
1,421,763,914.12

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบดาเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอืน่
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวมรายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ค่าขายสินค้า
รายได้ค่าบริการ
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้จากการช่วยเหลือเพือ่ การลงทุน
รายได้จากการบริจาค
รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
รายได้ดอกเบีย้ เงินฝากจากสถาบันการเงิน
รายได้เงินนอกงบประมาณ
รายได้อนื่
รายการหักกลบ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
รายได้สูง/ต่ากว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนการเงิน
รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

2559 (ประจาปี)
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(หน่วย:บาท)

2558 (ประจาปี)

566,096,565.60
47,025,923.50
372,106,013.85
114,576,652.95
162,728,086.73
44,338,395.78
(3,761,119.98)
1,303,110,518.43

542,589,397.72
43,409,769.28
231,646,135.92
112,171,160.18
149,004,151.93
49,313,267.29
(3,782,843.93)
1,124,351,038.39

2,750.00
86,852,804.20
86,855,554.20

0.00
80,649,435.90
80,649,435.90

19,638,271.42
445,000.00
20,083,271.42

0.00
249,000.00
249,000.00

14,560.94
4,351,378.79
15,804,464.87
25,830.00
20,196,234.60
1,430,245,578.65
1,196,868,369.78

41,136.25
3,255,178.74
9,409,145.12
0.00
12,705,460.11
1,217,954,934.40
1,099,493,949.27

1,430,245,578.65

1,217,954,934.40

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายงานรายได้แผ่นดิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
2559 (ประจาปี)

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ
รายได้แผ่นดินนาส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
ปรับ ปรับปรุง รายได้แผ่นดินรอนาส่ง
รายการรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ

2,195,407.01
2,195,407.01
0.00
0.00
2,195,407.01
2,195,407.01
0.00
0.00
0.00
0.00
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(หน่วย:บาท)

2558 (ประจาปี)
2,919,111.64
2,919,111.64
0.00
0.00
2,919,111.64
2,882,784.64
0.00
36,327.00
0.00
36,327.00

ภาคผนวก

รายงานประจ�าปี 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Bunditpatanasilpa Institute Annual Report 2015

3. การจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศึกษา กลุ่มนักศึกษาเข้าประกวด
กองเชียร์สุดยอดเรือสยาม THAILAND INTERNATIONAL SWAN BOAT RACE 2015 โดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ
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